______________________________________________________________________________

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
______________________________________________________________________________

ročník: 6

DSS a ZPS
Rača
December 2018

NAŠE NOVINY

číslo: 4

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

Vážení čitatelia Našich Novín,
žijeme v období Vianoc, ktoré sú
považované za najkrajšie sviatky roka.
Ak sa pamätáte – bolo to pred šiestimi
rokmi z poverenia vedenia nášho
zariadenia štedrú večeru som uvádzal
citovaním svätého Lukáša, jedného
z evanjelistov, ktorý túto udalosť opisuje
takto: „V tých dňoch vyšiel zákon od
cisára Augusta popísať celý svet. Každý
išiel do svojho mesta, aby sa dal zapísať.
Vybral sa teda aj Jozef
z Galilejského mesta Nazareta do Judska,
do mesta Dávidovho, aby sa dal zapísať
s Máriou, svojou snúbenicou, ktorá bola
v požehnanom stave. Kým tam boli,
nadišiel jej čas, aby porodila. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinutého do plienok a uložila
v jasliach, lebo v hostinci nebolo pre nich miesta“...
Vážení čitatelia, je milým zvykom na Vianoce dostávať a dávať rôzne darčeky, ktoré nás
potešia. Nezabúdajme však na dar, ktorého hodnota sa nedá vyčísliť v eurách. Najviac by sme sa mali
tešiť na Boha, na nevinné dieťa, na Ježiša, ktorý sa opäť dotkne nášho srdca a vleje do nás silu
bezhraničnej lásky k nemu, lebo Boh nám daroval to najcennejšie – seba! Pred niekoľkými rokmi
som si vypočul v katedrále sv. Šebastiána pastiersky list biskupa – ordinára Ozbrojených síl
a ozbrojených zborov Františka Rábeka, ktorý ma veľmi zaujal. Hovoril v ňom o skutočnom
význame Ježišovho narodenia pre náš každodenný život. Boží posol – anjel betlehemským pastierom
oznámil: „Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidom
meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán“. A ešte jedna myšlienka mi utkvela v pamäti: v podobenstve
o poslednom súde Ježiš pripomenul, že naša večná budúcnosť bude závisieť od toho, ako sme sa
správali voči malým, bezmocným a trpiacim ľuďom: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich
najmenších bratov, mne ste urobili.“ Teda, praktickým dôsledkom Vianoc je úcta a starostlivá láska
voči každému vo vianočnom čase.
Pán biskup Rábek si spomína na malú dcérku slovenského policajta: V rámci púte ordinariátu
boli v roku 2013 s príslušníkmi Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR na audiencii u Svätého
Otca na Svätopeterskom námestí aj major polície s manželkou a malou dcérkou Tamarou.
Keď prechádzal Svätý Otec v papamobile okolo nich, vzal do náručia práve ich dcérku, aby
jej prejavil nežnú lásku požehnal ju. Na druhý deň, sa táto fotografia objavila v najrozšírenejších
talianskych novinách. Bolo to krásne prekvapenie. Udalosť Kristovho narodenia povzbudzuje i nás,
aby sme sa snažili o podobné správanie nielen na Vianoce, ale podľa možností každý deň. Radostné
Vianoce a požehnaný nový rok vám všetkým úprimne želá redakcia Našich Novín.

Prameň: Pastiersky list biskupa F. Rábeka – spracoval Teodor Žatko
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Spomienky z detstva na prípravu
Vianoc

mak na posypanky k večeri pripravili doma.
Domov sa vracali posilnení alkoholom
v dobrej nálade a pre nás deti to bola

Nastal čas jesene. Farebné lístie
vytváralo malebný pohľad na stromy
a koberce na zemi. Ako deti sme sa vtedy
radi hrali na naháňačku a rozhadzovali
popadané lístie. Vedeli sme, že sa blížia dni,
pre deti túžobne očakávané – Mikuláš
a Vianoce. Mama tajne pripravovala
dobroty do topánok, ktoré museli byť čisté
a vložené večer do okien. Bolo že to ráno
radosti. Upozornenie rodičov, že sú blízko
Vianoce a musíme byť dobrí, aby sa Ježiško
zastavil aj u nás.

zábava pozorovať ich „dobrú náladu“.
Vôňa koláčov sa šírila kuchyňou, pomáhal
aj otec. Samozrejme nechýbal ani vianočný
stromček, ktorý čakal na výzdobu. A potom
nastal ten krásny čas slávnostnej večere,
rozbaľovanie darčekov, aj keď neboli také
bohaté ako dnes, ale bola to radosť
a šťastie spoločne pre celú rodinu. Dnes sú
to už len spomienky.

Zabralo to a my sme si včas rozmysleli, či
urobiť niečo proti vôli rodičov. Začal padať
sneh a nastal čas zabíjačiek, potom
chutných pokrmov – jaterníc, klobások,
tlačeniek, pečeného mäsa a podobných
dobrôt. Spomínam si, ako sa pri tejto práci
môj starší brat schovával, ale k dobrému
jedlu už prišiel. Dni ubiehali a my sme sa
Vianoc nevedeli dočkať. Až raz nám mama
povedala: „zajtra bude vilia (Štedrý deň),
ktorá rada deti pobíja“. Upozornenie, že
z príprav dobrôt sa nesmie brať. Bolo to
tak, že to nezabralo. Mama pripravovala
koláče a samozrejme nechýbali rôzne
plnky: tvarohová, maková, lekvárová,
orechová. Neustrážila, aby sme z každej
ochutnali. Bol v našom kraji taký zvyk, že
na Štedrý deň sa pil len čaj a jedol chlieb.
A do najbližšej dediny chodili viacerí mlieť
mak. Nemala každá rodina mlynček, aby si

Vianoce, znie to ako sen,
stmeľuje rodiny, pomáha to slovo
priniesť radosť a pokoj len,
žiadne hádky, ale lásky slovo.
Otec, mama, deti, to je ono,
čo život pomáha šťastne žiť,
odnáša problémy v diaľku aj zlo,
nech šťastie Vianoc aj nám dá ešte silu žiť.
Napísala Anna Juricová
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„Boží Syn bol najväčším darom od Boha, ktorým Boh najdokonalejšie zjavil svoju
lásku voči nám. Svojim príkladom nás učí láske, odpusteniu, radosti a pokoju. Keď ho
v tomto nasledujeme, zároveň vyjadrujeme svoju radosť z jeho príchodu.“
postará sa vždy o to najlepšie riešenie.
S vďačnosťou vyznávam, že som to
mnohokrát zažila z Jeho milosti aj ja. A tak
ďakujeme, že sme každodenne milovaní
tou
bezhraničnou
láskou
nášho
Nebeského Otca a Pána Ježiša v Duchu
Božom. Verme tomu, že On bdie nad nami
dňom i nocou, tak ako nám zasľúbil:
„Ajhľa, ja som s vami po všetky vaše dni –
až do skonania tohto sveta (Biblia, Matúš
28,20). A tiež: „Ja som až do vašej staroby
ten istý, až do šedín vás budem nosiť. Ja
som učinil, ja i dvíham, ja ponesiem

Milí moji spolupútnici,
je jeseň, pokojná a plná slniečka
Božej lásky. V našej krajine ešte stále
tichá a mierumilovná. Nemusíme sa zatiaľ
báť večer si ľahnúť do postieľky a ráno
vstávať s radosťou do nového dňa. Lebo
naše dni sú aj dnes ešte stále naplnené
pokojom a dostatkom všetkého, čo
potrebujeme ku každodennému žitiu
i prežitiu, tu na zemi. Vážme si to
a ďakujme za to nášmu dobrému
Nebeskému Otcovi, ktorý na nás
nezabúda a stará sa o nás i o každé
stvoreniatko, častokrát až nad naše
očakávanie. Je však veľa krajín vo svete,
kde ľudia s úzkosťou v srdci líhajú, čo
bude v noci, a ráno vstávajú s otázkou, čo
ich čaká počas dňa. Takmer celý svet je
teraz – ako jedno veľké rozbúrené more.
Preto myslíme v našich modlitbách aj na
tých, ktorí každodenne zápasia o prežitie
alebo sú nevinne prenasledovaní len
preto, že vyznávajú svoju vieru v živého
Pána Ježiša a Nebeského Otca. Tiež sa
modlíme i za tých, ktorí stratili svoje
domovy a nemajú kde hlávku skloniť so
svojou rodinou (častokrát aj s maličkými
deťmi a starčekmi i starenkami). Náš
dobrý Boh a Pán sa im, aj nám však
neprestajne prihovára: „Neboj sa, lebo Ja
som s tebou, nepozeraj sa ustrašene
vôkol seba, lebo Ja som Boh tvoj! Posilním
ťa a pomôžem ti i podopriem ťa svojou
spásonosnou pravicou.“ (Biblia, Izaiáš 41,
10). A úžasné je to, že nech sme
v akomkoľvek probléme, On vie o nás
a keď Mu celým srdcom dôverujeme,

i zachránim.“ (Biblia, Izaiáš 46,4). Verme
tomuto vzácnemu slovu, ktoré je pravdou,
lebo vyšlo z úst nášho Pána, ktorý nás
miluje večnou láskou. A každodenne nás
dvíha, nesie i zachraňuje. A tak, ako
hovorí On sám v Žalospevoch 3,22:
„Hospodinove skutky lásky neprestávajú,
lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí,
obnovujú sa každého rána, veľká je Tvoja
vernosť pri nás Pane! S vďačným
a žehnajúcim srdcom na vás myslí
a radostné Vianoce vám všetkým s láskou
praje vaša spolupútnička Magda

Peniašteková
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Čo sme zažili....
Zážitky z Malinova
V rámci týždňa otvorených dverí v Strednej odbornej škole záhradníckej v Malinove,
sme sa z 5. úseku zúčastnili na tejto, pre nás peknej a zaujímavej akcii v dňoch 23.10. a 24.10.
2018. Privítali nás študenti s pani riaditeľkou a veľmi ochotne nás povodili po areáli školy.
Videli sme ich práce, spojené s výstavkami priam umeleckých diel, ovocia a zeleniny. Vo
vstupnej hale školy boli vystavené práce škôlkarov, školákov a domácich pestovateľov.
Jeden zo študentov nás aj napriek nepriaznivému počasiu previedol rozľahlým
parkom do skleníkov so vzácnymi rastlinami, videli sme rôzne druhy kaktusov, zaujímavý
banánovník s malými, ešte nezrelými plodmi (vraj veľmi sladkými), ktorý bohato zakvitne
pred Vianocami.
Prežili sme príjemný a krásny deň, na ktorý budeme určite dlho spomínať.

Napísali účastníčky tejto návštevy
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Voľby

Pár dní pred vyjdením týchto novín sme mali ľahkú, ale vraj zodpovednú prácu. Zvoliť
si ľudí, čo nás budú zastupovať pri našom rozhodovaní o našom živote. Nuž, doteraz (hoci
už mám viac rôčkov) som to nepocítil, čo som si neurobil a nevybavil sám, tak mi málo kto
pomohol. Ale voliť som vždy šiel, však je to moja povinnosť, veď heslo „zvoľte nás, budeme
sa mať lepšie“ je pravdivé, neklame. Píšu „budeme“ nie budete. A majú pravdu. Česť
výnimkám ľuďom, čo to mysleli vážne, ale tých od seba vyhnali. Zostali len tí, čo im nič nevadí
a idú dopredu bezohľadne na okolie. Poznám jednu pesničku ku voľbám. Skúste si ju
zaspievať so mnou.
Čí sú voľby, naše voľby,
Voľby boli, voľby budú,
poďme starká do hospody,
zabijeme kozu chudú,
hojaja – hojaja, hojajaja,
hojaja – hojaja, hojajaja,
budeme tancovať
budeme tancovať
holáňa až do rána.
holáňa až do rána.
Nuž, môj postreh je takýto a čo vy myslíte, môžem mať pravdu?

Napísal Henrich Holba

„Keď si z v pokore na druhom všímam viac jeho lepšie stránky ako tie horšie

a dáme mu to pocítiť, obaja porastieme k lepšiemu.“
Spomienky na pútnické miesto Marianku
Nie je to tak dávno, 12. septembra sme boli na návšteve
v Mariatáli, Mariánke, aby sme si uctili patrónku celého
Slovenska, matku Ježišovu, pannu Máriu. Nuž, a pri príchode
domov som dostal nápad opísať vám, ako som takéto pútnické
cesty prežíval ja, ako mládenec, chlapec 10 až 14 – ročný. Keďže
pochádzam zo Svätého Jura, a mali sme tam ohromne dobrého
velebného pána farára Balažoviecha, ktorý organizoval procesie
do Máriatálu a zúčastňovali sa obce a mestečká ako Pezinok,
Modra, Griňava, Čeklis i všetky tri obce Chorvátsky, Slovenský
i Nemecký Grob. Račania sa nepridali, boli namyslení a išli
samostatne. Celkovo nás šliapalo cez les asi 500-600 ľudí, po
ceste sa spievali pobožné i ľudové piesne a bolo nám dobre.
Moja tetka Terezka robila predspeváka a ja tiež za mládež. Ako
možno za kuriozitu uvádzam, že na našej pešej túre celou
cestou peši šiel biskup Buzalka a 6 kňazov z Trnavy, čo nám ľudia
v Mariánke závideli. Celkovo z Jura do Máriatálu sú tri drevené
kríže, červený, biely a zelený a u každého bola prestávka, kde nám (lebo sme boli spolu štyria
miništranti) tetka Terezka dala zajesť slaninu s chlebom a zapiť vodou (ale ona samozrejme zapíjala
dobrým Svätojurským vínečkom) a šlo sa ďalej. Aby som nezabudol, tam sa šlo v piatok doobeda
a vrátili sme sa domov v nedeľu odpoludnia. Prespali sme u tunajších v škole alebo v telocvični.
Dievčatá s nami nesmeli spať, ich poslali do kláštora. Nuž, takto som roky prežíval púte do Máriatálu
a ďakujem Panne Márií za doterajší život a pokojnú starobu.

Napísal Henrich Holba
5

Koncert Integrácia 2018
Prijímatelia sociálnych služieb z DSS a ZPS Rača sa dňa
10.10.2018 zúčastnili koncertu Integrácia 2018, ktorý sa
uskutočnil na Zimnom štadióne O. Nepelu v Bratislave.
Zúčastnilo sa ho 24 klientov a 10 zamestnancov, ktorí ich
sprevádzali. Celé podujatie mal organizačne na starosti 5. úsek,
okrem dopravy. Tú nám pomohli zorganizovať kolegyne
z iných úsekov.
Na podujatí vystúpili známi umelci - Dušan Grúň, Eva
Máziková, Otto Weiter, Ilona Csáková, Heidi Janků, Štefan
Skrúcaný a iní, ktorí zaspievali piesne, ktorými si naši
obyvatelia zaspomínali na svoju mladosť. Vystúpenia umelcov
potešili všetkých, ktorí sa na koncerte zúčastnili. Každý účastník
koncertu dostal tričko s logom tohto podujatia. Koncert bol
vydarený a naši klienti sa vyjadrili, že sa im páčil a bol to príjemný spoločenský večer. Celkový
dojem z celého podujatia nám ale pokazili hlavní organizátori koncertu tým, že podcenili a
organizačne nezvládli možnosť parkovania v blízkosti miesta konania koncertu, čo spôsobilo
náročnejší presun pred i po koncerte, keďže sa jednalo o seniorov, z ktorých mnohí sú imobilní alebo
používajú pri chôdzi kompenzačné pomôcky. Neúmerne dlhé bolo aj čakanie na koncert, kde sme sa
dostali medzi poslednými, v čase, keď už koncert začal. Tieto nepríjemnosti čiastočne narušili dobrý
pocit z príjemne prežitého večera.
Je otázne, či nie je vhodnejšie v budúcnosti zvážiť účasť na koncerte s menším počtom
účastníkov, príp. po jednotlivých úsekoch.
Napísala Mgr. Mária Ondrušová

„Páčia sa mi ľudia, ktorí hovoria, čo si myslia.

No predovšetkým sa mi páčia tí, ktorí robia, čo hovoria.“
Katarínska zábava
Bolo nám veselo. Už viac rokov nám
mesiac november prináša príjemný a veselý
deň – deň krásneho mena Katarína. Bolo tak
aj tento rok. Aj keď nie priamo na Katarínu.
Dňa 27.11.2018 v spoločenskej sále na 1.
poschodí bolo veselo. Zaspievala nám naša
Radovanka a dobrú náladu nám potom
robila živá hudba s harmonikou a spevom.
Dostali sme aj občerstvenie – aj v tekutom
stave a k tomu aj nejaké sladkosti a kávu.
Pomoc
usporiadateľom
poskytli
dobrovoľníci z Nadácie Pontis a firmy
Hewlet Packard, za čo im parí vďaka. Bavili
sme sa dobre a ťažko sa nám odtiaľ
odchádzalo. Ale, veď rok rýchlo ubehne
a zas bude Kataríny, aj veselá zábava.
Napísala Anna Juricová
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Benjamín
Krásny názov projektu – pre deti – škôlky z Pezinku. Z tejto škôlky sa rozhodli detičky, že
potešia srdiečka a dušičky obyvateľov ZPS Pri vinohradoch 267 v Bratislave.
Prišli 3 detičky. Dvaja
chlapci a jedno dievčatko,
ktoré
doviezla
pani
riaditeľka. Očakávanie bolo
na oboch stranách. Stretnutie
dopadlo na výbornú bez
strachu a stresu. Deti sa
predstavili
anglickou
básničkou, neskôr sme
kreslili. To bolo prvé
stretnutie. Na druhom sme
robili brmbolce. Očká detí
zvedavo pozerali ako sa to
robí a výsledok práce si
odniesli so sebou.
Predposledné stretnutie bolo
ešte zaujímavejšie. Jeden
z chlapcov hral „Človeče
nezlob sa“ s vervou jemu
vlastnou vyhral. Mal však otázku „nemáte dedov“ na otázku prečo. Odpovedal, no, aby nás naučili
zatĺkať klince do dreva, robiť s pílkou a podobne všetky mužské práce. Naša ponuka, ktorú sme na
jeho žiadosť urobili sa nestretla s odozvou. Dedovia ohláste sa a odovzdajte svoje skúsenosti deťom,
ktoré o to stoja. Celé naše stretnutia skončili hrou „Zlatá brána“. Deň pred Mikulášom sa uskutočnilo
ďalšie stretnutie na tému vianočné zvyky a tradície. Stretnutie prebiehalo v pokojnej a sviatočnej
vianočnej atmosfére. To je koniec z jednou skupinou a po nej budú nasledovať ďalšie, na ktoré sa
tešíme.
Napísala Janka Takáčová

Pozemský pozdrav Sedembolestnej panne Márii z Rače
Už desiatky rokov patrí 15. november k najvýznamnejšiemu pútnickému sviatku
všetkých kresťanov na Slovensku. Nebolo to inak ani tento rok, kedy sa v našich
zemepisných šírkach opäť stovky veriacich vybrali na jedno z najznámejších miest v
západoslovenskej nížine do Marianky, aby si tam uctili patrónku Slovenska pannu Máriu s
prívlastkom Sedembolestná. Tento rok bol však výnimočný. Na toto miesto uctiť si
Sedembolestnú sa vybrali aj veriaci z DSS Rača. Hlavným bodom podujatia bola svätá
omša, ktorá sa konala v tamojšom kostole. Záver sviatočnej bohoslužby bol medzi iným
spojený s mini prednáškou celebrujúceho kňaza o histórii a vzniku kostola. Následne sa
račianskí pútnici premiestnili do jaskynky, kde sa pri vystavenej soche Panny Márie vrúcne
pomodlili pri svätom ruženci. Panna Mária nám vo svojich siedmych bolestiach darovala
svoju vodu, ktorú posvätila špeciálne pre obyvateľov DSS Rača.
Napísala Barbora Bradáčová
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Rýdze Slovenky
Kto navštívi Bratislavu,
dievky mu pomútia hlavu.
Vryjú sa mu spomienky,
prekrásne rýdze Slovenky!

Tým, že sa zmiešali gény,
rodia sa tu krásne ženy.
Slovák ten mal najväčší gén
a všetci sa dohodli razom,
že Slovák bude víťazom.

Bratislava, to je zmeska,
bola vždy, je aj dneska.
Slováci, Cigáni, Židia,
Znášajú sa a radi vidia!

Dneska je svet celkom iný,
máme tu občanov z Číny,
z Vietnamu, ba aj z Afriky,

Žili tu Nemci, Maďari,
všetko prešporáci starí.

aj Indiánov z Kontiky.
Juraj Havaj Tepejovský – Rýdze Slovenky – Miroslav Gregor

Materská škola z Krasňan – október – mesiac úcty k starším
V zariadení DSS a ZPS Pri vinohradoch 267 žije veľa starších občanov Rače, či už
potrebných na stálu opateru alebo klientov, ktorí sú ešte schopní sami si niektoré veci urobiť.
V časti ZPS sme zažili milé prekvapenie, keď prišli medzi nás deti z materskej školy
Krasňanko s pozdravom v rámci už spomínaného mesiaca úcty k starším. Zoznámili sme sa
navzájom a deti nám predviedli svoj krátky program. Boli veľmi milé aj s pani učiteľkou.
Výsledok? Ďalšia návšteva detí. Predviedli nám krátke divadielko a boli veľmi zvedavé na
to, ako si tu žijeme. Preto mali na nás veľa otázok. Spolu sme si aj zaspievali. Náš vzájomný
vzťah sa upevnil a milé detičky nás obdarovali malým prekvapením – vlastnoručne urobeným
adventným kalendárom.
Pre nás – babičky to bolo milé spestrenie nášho života. Preto im aj touto cestou
ďakujem, prajeme veselé Vianoce, veľa darčekov pod stromčekom a tešíme sa na ďalšie
stretnutie s nimi.
Napísala Anna Juricová

Duša tuláka
Bezstarostná je a smutná, duša tuláka je taká.
Čistá voda, ak je mútna nepiť sa z nej už neláka.
Pred Bohom a pred zákonom všetci sme si rovní, vraví sa.
Tulák sa vyhýba zhonom je chudobný a nezdravý.
Verí na zázraky z neba, podelí sa s kúskom chleba aj keď mu bohatý nedá.
Juraj Havaj Petejovský – Duša tuláka - Miroslav Gregor
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Zaujímavosti







Najväčší medveď žijúci na našej zemi (ale už vyhynul) meral na výšku 3 metre a 40 cm a vážil
„iba“ 1.600 kg. Jeho kostru našli v Argentíne v roku 1935.
Najdlhšiu domácu mačku namerali v Nevade USA, merala až 123 cm a volala sa Stewi. Má
iba 5 rokov.
Najviac psíkov preskakujúcich spolu švihadlo ukázali v Japonskom cirku a sú zapísané
i v Guinesovej knihe rekordov, bolo ich „14“.
Najdlhší had na svete (v zajatí) krajta mriežkovaná merala 7 metrov a 30 cm v roku 2002
zahynul a mal 18 rokov.
To, že ešte v dnešnej dobe sa svieti plynovými lampami, dokazuje západná časť Berlína, kde
v noci osvetľuje ulice 40.000 lámp (kandelábcov). Takéto (plynové lampy) svietia aj
v Anglicku a Francii. Takže svietia už vyše 200 rokov.
Najstarší strom na našej planéte vraj rastie vo Švédsku v národnom parku a vypočítali mu
9.550 rokov a stále kvitne. V Havlíčkovom Brode rastie „tis“, ktorý má výšku 11 a pol metra
a prežil už 2.000 rokov. U nás najstaršie lipa rastie pri ZOO v Bojniciach.
Zaznamenal Henrich Holba

Myšlienky na každý deň
Staroba je bohatý prameň múdrosti a zábudlivosti...
Život je boj rovných a krivých charakterov
Kto sa veľmi chváli, charakter má malý
Ľudia sa od seba odlišujú aj tým, že jedni podávajú ruky a druhí podkladajú nohy
Kto si o sebe myslí veľa, málo si zvyčajne o ňom myslia druhí
Niekto nepovie nič a povie tým veľa, kým iný rozpráva celé hodiny bez toho, že by niečo povedal
Bez zubov dokáže hrýzť iba svedomie
Rozum sa najľahšie topí v alkohole – človek v lyžičke vody
Nie je rozhodujúce, čo si myslíš ty o druhých, ale druhí o tebe
Medziľudské vzťahy by boli oveľa lepšie, keby si ľudia navzájom toľko nepodkurovali.
Výpis z Tisíc myšlienok na každý deň od Valéra Vendrinského pripravila Anna Juricová
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Silvestrovská nádielka humoru
Manželka sa pýta Jožka: „Načo chodíš pískať na zápas futbalu, veď bitku a po hube môžeš
dosť aj doma“.
Dážďovka plače a sťažuje sa priateľke: „Predstav si,
už 20 rokov žijem šťastne s manželom a včera som
zistila, že je to šnúrka od topánky.“
„Prečo sa chcete rozviesť? Veď ste spolu iba 5 rokov“,
pýta sa sudca. „Ále, každý večer behá po krčmách,“ –
hovorí manželka. „To tak hodne pije? „Ani nie, ale
mňa hľadá“.
„Ocko, kedy si Indiáni maľujú tvár?“ „Keď sa chystajú
bojovať.“ „Tak si daj pozor“, hovorí syn: „mamička sa
maľuje pred zrkadlom“.
Chváli sa suseda, že akého má múdreho vnúčika.
„Miško, namaľuj tete pohár čaju!“ „Dobre, s cukrom
alebo bez neho?“
Dva kone sa pasú na lúke a zrazu okolo nich prebehne „zebra“ a ten jeden hovorí: „Videl si?
Ten Pedro zasa utiekol z väzenia“.
Náčelník armády hlási: „Vojaci, zajtra ideme všetci na Figarovu svadbu. Všetci prídu pekne
upravení s kyticou“. „Načo tie kytice, veď ideme na operu? Áno, pán plukovník a kto prišiel
minule na Labutie jazero s udicou?“
Pripravil Henrich Holba
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Prečo máte na bráne umiestnenú tabuľku „Pozor
pes“, keď je to len taký maličký pes? Chlpáčik
mazlíček? Práve preto, aby ho náhodou niekto
(tajnička má len 11 písmen)
Apríl, aspik, atlas, bahno, balík, baret, berka, elita,
hlien, kabát, koala, lotri, murivo, oblek, odskok,
okolnosť, okres, pankreas, pocit, prasa, prešibanosť,
príkon, rožok, rypák, skokan, spúšť, stoka, šachta,
túžba

Toto lúštenie pripravil Henrich Holba
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Zážitky z našej čajovne
Tešíme sa na pravidelné stretnutia každý utorok a sobotu o 15:00 hod. v našej čajovni. Je tu
zábava, spieva sa nielen v čase osláv. Dobrá nálada nám nechýba ani v bežné dni. Živá vrava
počas diskusií a rôznych hier sa z popoludňajšej čajovne ozýva zariadením a láka ďalších
obyvateľov. Netrpezlivo očakávame Mikuláša, ktorý nám pripomenie blížiace sa vianočné
sviatky. Pripravujeme si sviatočné čižmičky do okna s nádejou balíčka sladkostí namiesto
uhlia. Zídeme sa pri vianočnom stromčeku, ktorý tak, ako minulý rok sa rozsvieti v našom
areáli.

Návštevníci čajovne a dobrovoľníci Jožka a Hanka

Nakreslila Milada Rakovská

Imunita na jeseň a v zime
V zime nastupuje ďalšia vlna chrípkových epidémií, takže zvýšená starostlivosť o imunitný
systém, je stále namieste. Pri oslabenej imunite totiž aj „obyčajná“ chrípka môže mať závažnejší
priebeh a zvyšuje sa riziko rôznych zdravotných komplikácií, zvlášť u seniorov, malých detí a ľudí
vyčerpaných fyzickou námahou a stresom, alebo u pacientov s chronickými ochoreniami.
Imunitu človeka ovplyvňujú dvojaké faktory: tie, ktoré sa týkajú jeho genetickej výbavy, alebo
prítomnosť vrodených ochorení. Patria sem aj poruchy a ochorenie orgánových systémov, alergické
dispozície aj starnutie organizmu.
Na udržanie dobrého zdravia treba imunite pomáhať zdravou životosprávou a jej
posilňovaním. Základom je obmedziť vplyv stresových faktorov, dostatok spánku, oddychu,
pravidelnej fyzickej aktivity, rizikovým faktorom je aj obezita. Dôležitá je vyvážená a pestrá strava,
bohatá na vitamíny, minerály, vlákninu a dostatok tekutín a eliminovať treba aj škodlivé vplyvy ako
fajčenie a alkohol.
Vybrala z časopisu Zdravie I. Gerzovskovitsová
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Ďakujeme
S blížiacim sa koncom roka má asi každý z nás náladu bilancovať. "Čo sa mi tento rok
podarilo, čo zaujímavé sa stalo, ako som sa držal zdravotne, kde som bol a koho som stretol?"
Takéto a mnohé podobné otázky sa nám preháňajú v hlave.
Čo sa udialo v Domove sociálnych služieb a Zariadení pre seniorov u nás v Rači, si
priblížime v nasledujúcich riadkoch spoločne s odpoveďou na otázky "ako" alebo "za čo".
Mnohé podujatia či aj bežné denné aktivity by snáď ani nebolo možné usporiadať bez pomoci
dobrovoľníkov, finančnej alebo materiálnej pomoci organizácií, firiem alebo aj dobrých ľudí
- jednotlivcov, ktorí chápu potrebu starostlivosti a podpory obyvateľov nášho zariadenia. Či
už je to Deň otvorených dverí, púť do Marianky, vozenie na rikši, profesionálne fotenie so
študentkami vizážistkami, prechádzky po okolí a mnohé ďalšie.
Týmto všetkým patrí naše najsrdečnejšie poďakovanie za ich čas, nadšenie, ochotu a
dary, vďaka ktorým bol život obyvateľov nášho zariadenia obohatený o mnohé krásne nové
zážitky či potrebné veci. Ďakujeme a ako sa pekne vraví v našich krajoch "Nech vám pán Boh
dobré zvyky zachová!".
HP a Nadácia Pontis - celoročná spolupráca, výlety
Srdečná vďaka aj naším dobrovoľníkom z Hewlett Packard, Bratislava a Nadácii
Pontis za dlhoročnú spoluprácu pri organizovaní výletov a spoločenských akcií ako napr.:
výlet do Marianky, návšteva kina, sadenie kvetov v areáli, fotenie s klientami, fantastická
Katarínska zábava a pri pripravovanom Vianočnom pečení. Dobrovoľníkom ďakujeme za čas
strávený s klientmi.
Vďaka im aj za finančnú podporu pri akciách.
Dell
V novembri nás navštívili dobrovoľníci z firmy DELL. Spolu vyše dvadsiatka
zamestnancov tejto nadnárodnej počítačovej spoločnosti venovali svoj čas klientom DSS
Rača. V skupinkách sa vybrali na prechádzku, po nákupoch aj do cukrárne. Ďalší mladí
dobrovoľníci si pripravili zaujímavú prezentáciu a posledná tohtoročná skupina nás
navštívila pri príležitosti koncertu bratov Kuštárovcov. Všetky spoločne strávené chvíle sme
si skutočne užili a do budúcna sa budeme tešiť na ďalšie návštevy. Ďakujeme.
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Ovocie pre klientov DSS a ZPS Rača
Naša priateľka, ktorá s nami
v minulosti
spolupracovala
ako
dobrovoľníčka, začala pracovať vo firme HB
Reavis Slovakia a. s., kde ako firemné bonusy
dostávajú každé
ráno ovocie pre
zamestnancov.
Ona ako každý sociálne cítiaci človek
požiadala kolegov, aby sa 2 dni vzdali ovocia
v prospech klientov DSS a ZPS Rača.
Čerstvé ovocie, banány, mandarínky, hrozno,
jablká a hrušky boli rozdelené na jednotlivé
úseky.
Za tento čin jej srdečne ďakujeme.
Ďakujeme. Sk
Dakujeme.sk je prvý darcovský portál na Slovensku, ktorý bol vytvorený pre ľudí, ktorí
hľadajú pomoc, ľudí štedrých a ochotných darovať online a ľudí vnímavých k druhým,
ochotných "napísať príbeh"človeka a osloviť priateľov s prosbou o pomoc. Vďaka tomuto
portálu sme získali finančnú pomoc na realizáciu plánovaných aktivít či nákup potrebných
vecí. Tak ako vraví samotný názov portálu, ďakujeme!
METRO
Srdečne ďakujeme firme Metro, ktorá už tradične darovala obyvateľom DSS a ZpS
Rača vianočné darčeky. Toto gesto skutočne nie je o finančnej hodnote daru ako najmä o tom,
že niekto na nás myslí a pre mnohých je tento dar možno aj jediným.
Villa Vino Rača
K dobrému posedeniu, k muzike a zábave býva zvykom vypiť si aj pohárik vínka. Villa
Vino Rača nám toto umožnila svojimi darmi vo forme tých najlepších naturálií – vo forme
dobrého račianskeho vína. Ďakujeme.
AKTIV PRO
Pre klientov v zariadení študenti stredných škôl pripravili Vianočné pohľadnice, aby
im aspoň týmto symbolickým gestom spríjemnili Vianoce. Dobrovoľníci z Občianskeho
združenia AKTIV PRO nám sprostredkovali túto akciu a prispeli aj finančným príspevkom na
vitamínové darčeky pre klientov. Taktiež nám zakúpili hrniec na vianočný punč, ktorý si
uvaríme na vianočnom pečení s klientmi a dobrovoľníkmi. Za čo im srdečne ďakujeme.
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Pán Sychra
Zo srdca ďakujeme za viacnásobné vystúpenia
v DSS a ZPS Rača. Zároveň sme nesmierne radi, že
prijal pozvanie na Deň otvorených dverí v DSS a ZPS
Rača, kde nám svojím nádherným hlasom a speváckym
vystúpením spestril tento deň. Ďakujeme.
Rikša
V teplejších mesiacoch mali naši obyvatelia
príležitosť vyskúšať si pocit turistu v Japonsku.
Vďaka dobrovoľníckej iniciatíve pána Netriho z
Cyklokoalície sme mali možnosť povoziť sa na rikši a takouto zaujímavou formou spoznávať,
či si len opäť pripomenúť, krásy okolitého kraja.
Pani doktorka, pán doktor,....
Slovami úsekovej sestry z 3.úseku „vyslovujeme srdečné pán Boh zaplať“ úžasnému
obetavému človeku. Chirurgovi z Ružinova, ktorý si popri svojej vlastnej praxi vždy nájde čas
a bez nároku na akúkoľvek odmenu chodí medzi nás už roky. Tí z vás, ktorí mali zranenie, tí,
ktorí majú dekubity, vy viete o kom je reč. Veľké ďakujeme patrí pánu doktorovi. Ďakujeme
pán doktor!
Spolupráca s pani doktorkami, je veľkým prínosom pre všetkých našich prijímateľov. So
svojimi skúsenosťami, ľudským prístupom, s rešpektom a ochotou pomáhať, prichádzajú do nášho
zariadenia k ťažko chorým, bezvládnym a imobilným prijímateľom. Srdečné ďakujeme.
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Dobrovoľníci – jednotlivci
V neposlednom rade sa chceme
srdečne poďakovať dobrovoľníkom –
jednotlivcom, ktorí počas celého roka chodili
za určenými klientmi, aby sa im individuálne
venovali. Táto forma pomoci je rozhodne
jednou z najcennejších, lebo úprimne, čo viac
nám môže druhý človek venovať ak nie svoj
vlastný čas? Čas, ktorý môžu stráviť s
priateľmi, s rodinou, v práci či jednoducho
úplne inak, tento čas venovali nám a za to im
patrí obrovský obdiv a vďaka.
Dodovoľte mi ukončiť toto poďakovanie citátom dnes už legendárnej pani K.
z Radošínskeho naivného divadla: „Málo je medzi nami takých, málo je medzi ľuďmi
človekov.“ My však máme tu česť takých poznať. Ďakujeme pán doktor a ďakujeme vám
všetkým, s vami je to ľahšie.
PRVÁ DOVOLENKA
Ďakujeme dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na prvej dovolenke v Betánií našich prijímateľov.
Celý týždeň ich neúnavne sprevádzali a zabezpečovali zaujímavý program.

Naše Noviny vydáva DSS a ZPS Rača. Redakčná rada: Mgr. Veronika Zacková, Ingeborg Gerzová. Henrich
Holba, Anna Juricová, Eva Kovačovská, Teodor Žatko,
Grafická úprava textu: Mgr. Veronika Zacková
Redakcia si vyhradzuje právo upraviť príspevky podľa potreby tak, aby sa nezmenil ich význam.
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