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Pokojné prežitie
vianočných sviatkov,
zdravie, šťastie a rodinnú 
pohodu v novom roku 2017 
želá svojim čitateľom
redakcia a vedenie JDS. Foto: Miroslav Saniga
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Milí čitatelia,
Pokojné a veselé Vianoce, veľa šťastia, zdravia 

a požehnania v Novom roku 2017.

Keď ma oslovili, aby som napísal príhovor do 
vianočného čísla Tretieho veku, ani sa mi veriť 
nechcelo, že prešiel už rok, keď som príhovor 

pred Vianocami písal. Rok 2016 ubehol veľmi rýchlo, možno až pri-
rýchlo a zdá sa mi, že čím som starší tým čas akoby išiel rýchlejšie. 
Ale o to viac si vážim to, čo nám krásne vianočné sviatky prinášajú 
a to je ľudské porozumenie, lásku a aj ten čas akoby počas nich išiel 
aspoň trošku pomalšie. Je to čas na zastavenie sa a bilancovanie toho 
čo nám končiaci sa rok 2016 priniesol. Nebolo toho málo. Spome-
niem len niektoré úspechy a to stanovenie valorizácie dôchodkov od 
januára 2017 o 8,20 €, vianočný príspevok odstupňovaní až do výšky 
dôchodku 529 €, začatie riešenia problému bezplatnej autobusovej 
dopravy, tam, kde nie je prístupné vlakové spojenie. Prijali sa opat-
renia, aby dôchodca pri exekúcii nemohol zostať bez strechy nad hla-
vou. V oblasti zdravotnej starostlivosti bol stanovený limit na doplat-
ky za lieky. Toto sú len niektoré úspechy, ktoré sa pre zlepšenie života 
dôchodcov zrealizovali. Je to veľa? Je to málo? Vždy to však závisí od 
uhla pohľadu. Verím však, že naša spoločnosť bude nám dôchodcom 
i naďalej venovať svoju pozornosť, podporu a starostlivosť.

Každopádne v budúcom roku 2017 chceme v našom úsilí o zlepše-
nie života nás, dôchodcov pokračovať a to snahou o 13. dôchodok, 
podporou uplatnenie nového modelu valorizácie dôchodkov, osve-
tou v oblasti preventívnych lekárskych prehliadok dôchodcov, ako 
i snahou o vytvorenie podmienok, aby naši najviac odkázaní dôchod-
covia mohli toto ťažké obdobie života tráviť v prirodzenom rodinnom 
prostredí.

Milí čitatelia! Chcem Vám všetkým zaželať v období adventu, via-
nočných sviatkov vnútorný pokoj, pohodu a zdravie v rodinách. Že-
lám Vám prežitie tých najkrajších okamihov v kruhu svojich najbliž-
ších! Všetko dobre v nastávajúcom roku 2017!

Ján Lipianský, predseda JDS

Našim čitateľom 
do pozornosti

Náš časopis postupne pre-
chádza úpravami a zmenami. 
Z technických dôvodov bude-
me môcť prijímať a uverejňovať 
príspevky zasielané len elektro-
nickou formou na emailovú ad-
resu jds@jds.sk resp. lipiansky-
vl@gmail.com.

Na spestrenie obsahu bude-
me publikovať podľa možností 
aj vami spracované krížovky, 
hádanky, vtipné eseje, prípadne 
recepty pre seniorov. Upozor-
ňujeme, že príspevky tohto cha-
rakteru nemôžu byť prebrané 
z iných časopisov a denníkov.
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Zjavenie Jána 3,20: „Hľa, Zjavenie Jána 3,20: „Hľa, 

stojím pri dverách a klopem. Ak stojím pri dverách a klopem. Ak 

niekto počuje môj hlas a otvorí niekto počuje môj hlas a otvorí 

dvere, vojdem k nemu a budem dvere, vojdem k nemu a budem 

stolovať s ním a on so mnou.“stolovať s ním a on so mnou.“

Vianoce v blízkosti prichádzajúceho Pána Ježiša Krista a nový rok 2017 pod Vianoce v blízkosti prichádzajúceho Pána Ježiša Krista a nový rok 2017 pod 

Božou ochranou Vám v mene Ekumenickej rady cirkví SlovenskaBožou ochranou Vám v mene Ekumenickej rady cirkví Slovenska

zo srdca želajú Ladislav Krpala,zo srdca želajú Ladislav Krpala,

generálny sekretár Ekumenickej rady cirkvígenerálny sekretár Ekumenickej rady cirkví

a pracovníci ústredia ERCa pracovníci ústredia ERC

Boží Syn prišiel na tento svet na začiatku nášho letopočtu. Boží Syn prišiel na tento svet na začiatku nášho letopočtu. 

Každý rok na Vianoce oslavujeme Jeho narodenie a On túži byť Každý rok na Vianoce oslavujeme Jeho narodenie a On túži byť 

s nami v spoločenstve lásky. Klope na dvere našich sŕdc, našich s nami v spoločenstve lásky. Klope na dvere našich sŕdc, našich 

životov, ale nevstúpi bez nášho súhlasu. Otvoriť Mu a pozvať životov, ale nevstúpi bez nášho súhlasu. Otvoriť Mu a pozvať 

Ho k vianočnému stolu i do každodennej reality života má mož-Ho k vianočnému stolu i do každodennej reality života má mož-

nosť každý z nás.  Príď teda, Pane!nosť každý z nás.  Príď teda, Pane!

  Autor: Ladislav Koričanský 
(1915 – 1999) – autor 
linorytov.

Vianočný pozdrav Ekumenickej rady cirkviVianočný pozdrav Ekumenickej rady cirkvi
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Člen vlády a minister zdravot-
níctva SR Tomáš Drucker prijal 
21. 11. 2016 predstaviteľov JDS 
vedenej predsedom J. Lipianskym. 
Najväčšia seniorská organizácia 
v SR JDS má záujem o ďalšie rozširo-
vanie spolupráce s novým vedením 
MZ SR v prospech početnej senior-

skej generácie. Mi-
nister Tomáš Druc-
ker spolu s vedením 
ministerstva tomu 
vychádza v ústrety. Spo-
lupráca sa bude uplatňovať 
v oblastiach, kde to seniori 
najviac potrebujú. Ide o oblasti 

prijateľnej zdravot-
níckej legislatívy, 
odstraňovaní nepo-
trebnej byrokracie, 
pacientskej, liekovej, 
osvetovej, ošetrova-
teľskej a opatrova-
teľskej starostlivosti, 
ďalej geriatrickej, 
s t o m a t o l o g i c k e j 
a urologickej pô-
sobnosti na vyššej 
kvalitatívnej úrovni. 
Minister zdravot-
níctva plánuje ďalšie 
vzájomné rokovania 
v rámci jednotlivých 
oblastí a zástupcovia 
JDS budú prizývaní 
podľa potreby aj na 

odvetvovú triparti-
tu. Problematika 

zdravotníckej 
starostlivosti 
pre seniorov 

sa bude podľa 
potreby naďa-

lej prerokovávať aj 
v Rade vlády SR pre 

práva seniorov.

Člen vlády a minister zdravotníctva SR
Tomáš Drucker prijal predstaviteľov JDS
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Úcta a poďakovanie bolo neo-
fi ciálne motto celoslovenského 
stretnutia seniorov v Bratislave 
dňa 25.11.2016, ktoré organizo-
valo MPSVaR SR v spolupráci 
s Jednotou dôchodcov na Sloven-
sku v priestoroch Radošínskeho 
naivného divadla. Táto slávnosť 
uzavrela podujatia, ktoré sa na 
Slovensku uskutočnili pri príleži-

tosti "Mesiaca úcty k starším". Na 
zhromaždení sa okrem pozvaných 
seniorov zúčastnili aj minister 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Ján Richter, minister zdravotníc-
tva SR Tomáš Drucker, štátny ta-
jomník MPSVaR SR Ivan Švejna, 
poslankyňa NR SR Jana Vaľová, 
generálny riaditeľ Poštovej banky 
Andrej Zaťko a ďalší vzácni hostia.

Prítomní členovia vlády SR, 
ministri, vo svojich príhovoroch 
ocenili celoživotnú záslužnú prá-
cu viac ako milióna seniorov, kto-
rou významne prispeli k rozvoju 
Slovenska vo všetkých jeho oblas-
tiach. Vyzdvihli poslanie a činnosť 
JDS, ktorá v sociálnej, zdravotnej, 
osvetovej, záujmovej, vzdelávacej, 
kultúrnej a športovej sfére aktivi-

zuje seniorov po 
celom Slovensku.

Nová vládna 
koalícia v rámci 
svojho programu 
zaraďuje potrebu 
sociálneho zabez-
pečenia seniorov 
medzi jednu zo 
svojich priorít. 

Celoslovenské stretnuti
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e seniorov v Bratislave

Svedčia o tom aj prijaté opatrenia 
v poslednom období ako sú na-
príklad zvýšené a rozšírené tohto-
ročné vianočné príspevky pre 1.2 
milióna dôchodcov, zvýšená valo-
rizácia dôchodkov o 2 percentá od 
1.1.2017, pripravované prepočíta-
nie penzií pre tzv. starodôchodcov 
v roku 2017, vypracovanie nového 
mechanizmu výpočtu dôchodkov 
na ďalšie roky a iné. Legislatívne 
opatrenia v celej sociálnej a zdra-

votnej oblasti sa uskutočňujú 
v spolupráci príslušných minister-
stiev a JDS.

Predseda JDS Ján Lipiansky 
pozdravil účastníkov slávnost-
nej schôdze, ocenil uskutočnené 
a pripravované kroky vlády SR, 
vyzdvihol spoluprácu najväčšej 
seniorskej organizácie JDS s mi-
nisterstvami práce, sociálnych 
vecí a rodiny, zdravotníctva, kultú-
ry a spravodlivosti SR. Poďakoval 

predstaviteľom samospráv miest 
a obcí, ktoré vytvárajú potrebný 
priestor pre činnosť organizácií 
JDS a tým aj veľkej skupine senio-
rov v SR. Pri hodnotení činnosti 
JDS vyzdvihol prácu podpredse-
dov JDS a dobrovoľných pracovní-
kov ústredia.

Na adresu politickej a spolo-
čenskej klímy v SR sa kriticky vy-
jadril k umelo vyvolávaným prob-
lémom spôsobujúcim nepokoj 
a neistotu, čo je v rozpore s de-
mokratickými princípmi. V zá-
vere poďakoval všetkým funkcio-
nárom a členom JDS za užitočné 
aktivity a prítomným hosťom za 
účasť a spoluprácu.

Ministri J. Richter a T. Drucker 
odovzdali ďakovné listy vybraným 
najaktívnejším členom JDS a ďal-
ších seniorských organizácií.

Podujatie moderovala Oľga Be-
lešová, v kultúrnom programe vy-
stúpila spevácka legenda Jana Ko-
cianová a skupina spoločenských 
tancov z Karlovej Vsi. Účastníci 
videli aj predstavenie "Láskanie" 
v podaní Radošínskeho naivného 
divadla.

 (F.L.), Foto Anna Holubanská



INZERCIA 

10

Všetky dôchodky sa zvýšia o pevnú sumu, ktorá bude 
rovnaká a jednotná pre ten ktorý druh dôchodku. Pev-
ná suma zvýšenia sa určí z priemernej mesačnej výšky 
daného druhu dôchodku a vzrastie o dve percentá. Vy-
chádza sa pritom z priemerných mesačných súm dô-
chodkov platných k 30. júnu 2016.

Čo by ste mali vedieť

 Zvýšenie dôchodku nebude potrebné žiadať. 
O zvýšení, resp. valorizácii dostanú poberatelia dô-
chodkov písomné rozhodnutie vždy najneskôr v termí-
ne výplaty dôchodku.

 Dôchodky vo vyššej sume budú prvý raz vyplatené 
vo výplatnom termíne za mesiac január 2017 aj s do-
platkom zvýšenia od 1. januára 2017 do posledného 
dňa pred výplatným termínom v mesiaci január 2017.

Vianočný príspevok

Veľká časť dôchodcov sa môže tešiť aj na vianočný 
príspevok, ktorý bude odstupňovaný podľa výšky ich 
dôchodku.

Maximálna výška vianočného príspevku je 87,26 eur. 
Najvyšší vianočný príspevok dostanú dôchodcovia, 
ktorých dôchodok je najviac 198,10 eur mesačne. Po-
berateľom dôchodku v sume od 198,20 eur do 529,80 
eur mesačne patrí vianočný príspevok podľa výšky vy-
plácaného dôchodku v rozpätí od 87,25 eur do 27,56 
eur. Ak dôchodok alebo úhrn všetkých dôchodkov ne-
presahuje sumu 396,18 eur mesačne, Sociálna pois-
ťovňa vyplatí dôchodcovi vianočný príspevok zvýšený 
o jednorazové zvýšenie 12,74 eur. Vianočný príspevok 
s jednorazovým zvýšením môže byť vyplatený maxi-
málne vo výške 100 eur.

Jednému poberateľovi dôchodku sa poskytne jeden 
vianočný príspevok.

Ak chcete poznať výšku svojho vianočného príspev-
ku, informujte sa v pobočkách Sociálnej poisťovne, ale-
bo na jej webovej stránke www.socpoist.sk, kde nájdete 
kalkulačku na výpočet vianočného príspevku 2016.

Od 1. januára 2017 sa všetky druhy 
dôchodkov zvýšia o pevnú sumu.
Ak ste mali tento rok dôchodok alebo 
súhrn všetkých vyplácaných dôchodkov 
bol u vás menší ako 529,80 eur, Sociálna 
poisťovňa vám vyplatí aj vianočný 
príspevok.

Starobné dôchodky sa od januára 
2017 zvýšia o 8,20 eur
Veľká časť dôchodcov môže očakávať aj vianočný príspevok

Druh dôchodku Zvýšenie Zvýšenie, ak sa dôchodok vypláca
z jednej polovice

starobný dôchodok 8,20 eur 2,50 eur

predčasný starobný dôchodok 7,90 eur 3,00 eur

invalidný dôchodok nad 70 % 7,10 eur 2,60 eur

invalidný dôchodok max. do 70 % 4,00 eur 1,70 eur

vdovský a vdovecký dôchodok 5,30 eur 2,30 eur

sirotský dôchodok 2,60 eur 1,40 eur
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Dňa 22. 11. 2016 o 15.00 hodi-
ne bolo v priestoroch klubu jedno-
ty dôchodcov v Šaštíne–Strážach, 
stretnutie dôchodcov s primátorom 
mesta Mgr. Jaroslavom Suchán-
kom. Spolu s primátorom prišiel 
i zástupca primátora a poslanec 
Mgr. Rudolf Ovečka. Naše stretnu-
tie zahájila Mgr. Ľudmila Machová 
slovom i následne piesňami súboru 
Rozmarínek a sólovou speváčkou 
Karinkou Kučerovou. Veru sme si 
všetci spolu s deťmi zanôtili naše 
krásne ľudové piesne. Je obdivuhod-
né, s akým entuziazmom sa Mgr. 
Ľudmila Machová venuje vedeniu 
súboru Rozmarínek a hlavne výberu 
piesní, ktoré nám pripomenuli našu 
mladosť. Radosť v duši a teplo pri 
srdci – to nám vždy prinesie súbor 

R o z m a r í -
nek. Ale už 
bolo na čase 
venovať sa 
našim hlav-
ným hos-
ťom-pánovi 
primátorovi 
a jeho zá-
stupcovi.

Na pria-
t e ľ s k o m 
stretnutí sa primátor zaujímal o po-
treby našich seniorov. Bol priestor 
i na kladenie otázok, ktoré zazna-
menával zástupca primátora Mgr. 
Rudolf Ovečka a pán primátor 
Mgr. Jaroslav Suchánek odpovedal 
a v niektorých prípadoch odpove-
de dopĺňal i Mgr. Rudolf Ovečka. 

Otázky boli rôzne a to  
naše chodníky v mes-
te a hlavne chodník 
pri ambulancii pani 
MUDr. Silvii Ožvoldí-
kovej, ktorý sa mení na 
potôčik pri daždi, pre-
chody pre chodcov a ich 
nedostatok, oprava ces-
ty II. triedy na ulici M.R. 
Štefánika, oprava sôch 
v parku pri križovatke, 

parkovanie na námestí a jeho re-
konštrukcia, veľa túlavých psíkov 
v meste, požiadavka na spomaľova-
cie pásy, oprava kalvárie… Otázky 
nemali konca a naši seniori zmenili 
posedenie s primátorom na „hodi-
nu“ otázok. Ale naši hostia statoč-
ne a trpezlivo odpovedali. Očividne 
im komunikácia s našimi seniormi, 
vypočutie ich podnetov a postre-
hov, osobné vysvetlenie problémov 
v meste a ich riešenie, tiež narasta-
júci záujem o dianie v meste veľmi 
prospelo. Veď i toto je cesta zlepšo-
vania komunikácie predstaviteľov 
mesta a občanov. Ďakujeme vám 
za návštevu a bolo nám potešením 
stretnúť sa s vami.

 Mária Vizváryová

Stretnutie s primátorom



Celoslovenská prehliadka 
v umeleckom prednese 
poézie, prózy a vlastnej 
literárnej tvorby
9. a 10. novembra 2016

„Poetická Nitra 2016“

Predsedníčka KO JDS Nitra Oľga Csákayová víta účastníkov prehliadky a hostí
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Sviatok slova
„K vtákom sa blížiš zrnom.
K ľuďom sa blížiš slovom. 
Srdečným, teplým slovom,
čo prejde srdca kovom...“ uvádza 

v jednej svojej básni Štefan Žáry 
a mohli by sme si z týchto jeho 
veršov urobiť motto pre nedávne 
seniorské podujatie v Nitre. Dosta-
lo v prípravnej fáze pomenovanie 
„Poetická Nitra“, lebo jeho pro-
pozície určovali podmienky k 3. 
ročníku celoslovenskej prehlia-
dky v umeleckom prednese poézie 
a prózy i vlastnej tvorby seniorov. 
V mnohých okresoch a vo všetkých 
krajoch prebehli počas roka po-
stupové kolá, z nich bolo do Nitry 
nominovaných 14 recitátorov a 10 
autorov vlastnej literárnej tvorby. 

Organizátorom prehliadky sa 
stala popri Ústredí JDS krajská 
organizácia JDS z Nitrianskeho 
samosprávneho kraja a záštitu nad 
ňou prevzal aj primátor Nitry Doc. 
Ing. Jozef Dvonč, CSc. 

Už 9. novembra sa o 16.00 ho-
dine zaplnila hlavná sála zrekon-
štruovanej synagógy, ktorá patrí 
k prestížnym kultúrnym stánkom 
Nitry, početným obecenstvom. 
V uvítacom prejave predsedníčka 
KO JDS Oľga Csákayová popriala 
účastníkom prehliadky aj prítom-
ným funkcionárom JDS príjemný 
pobyt v Nitre a predstavila viaceré 
benefi ty mesta i jeho okolia. Podu-
jatie slávnostne otvoril podpredse-
da JDS pre kultúru a voľno časové 
aktivity seniorov PhDr. A. Luknár. 
V kultúrnom programe vystúpili 
dva súbory – s klasickým piesňo-
vým repertoárom spevácky zbor 
Lipka a folklórna skupina Tradícia 
z Dražoviec podnietila veselú nála-
du domácich divákov aj hostí zme-
sou ľudových piesní, prekáračiek 
a ľudového tanca. Počas generálky 
si mohli všetci účastníci prehliadky 
otestovať priestor aj akustiku sály. 

Hlavný program prehliadky sa 
konal 10. novembra 2016 od 9.00 
do 13.00 h. a bol rozdelený na 4 

časti – dve boli venované prednesu 
poézie a prózy, tretia prednesom 
z vlastnej tvorby a štvrtá odborné-
mu semináru a v závere aj slávnost-
nému vyhodnoteniu prehliadky. 
Sprievodný program podujatia 
moderoval predseda kultúrnej ko-
misie pri KO JDS Nitra D. Danko. 
Výber autorov poetických uká-
žok bol veľmi pestrý – od štúrov-
skej poézie (Samo Chalupka) cez 
tvorbu Jána Smreka a Valentína 
Beniaka až k veršom M. Vále-
ka a M. Rúfusa. Z prozaických 
diel (V. Švenková, B.Walnerová, 
V. a A. Ferkovci) vybrali recitátorky 
veľmi zaujímavé, dramaticky pôso-
bivé ukážky. 

V každom prednese, ktorý na 
prehliadke odznel, bolo cítiť stotož-
nenie sa recitátora, -ky s obsahom 
textu, značnú interpretačnú skúse-
nosť aj vekový nadhľad. V niekto-
rých prednesoch sa prejavil príklon 
k tradičnej forme recitácie, avšak 
väčší počet interpretov zvolil ci-
vilnú, prirodzenú formu rečového 
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prejavu. Mimoriadnym oživením 
prehliadky bol prednes balady Ta-
rasa Ševčenka „Katarína“ v poda-
ní Márie Chomovej z Bardejova 
v ukrajinskom jazyku.

Z desiatich autorov vlastnej tvor-
by šiesti sa predstavili ukážkami 
z poézie, žánrovo i obsahom veľmi 
pestrej, s prevahou myšlienkovo-
-refl exívnej lyriky. Popri vážnych 
až nostalgických tónoch sviežo za-
pôsobili na publikum prvky humo-
ru, satiry a grotesky, ktoré odzneli 
v dvoch prozaických útvaroch, ale 
aj v poetických miniatúrach a tiež 
vo veršovankách pre deti. 

V rámci odborného seminára, 
kde členovia poroty venovali po-
zornosť aj umeleckému prednesu, 
aj vlastnej literárnej tvorbe senio-
rov, odznelo nielen veľa povzbu-
divých slov, ale aj praktických rád 
a postrehov. Najdôležitejšie z nich 
iste ovplyvnia prípravu ďalšieho 
ročníka: ponechať možnosť gene-
rálky, pozvať aj recitátorov v jazy-
ku národnostných menšín, pre-

hliadku vlastnej literárnej tvorby 
seniorov realizovať formou literár-
nej dielne. 

Vyhodnotenie prehliadky malo 
slávnostný ráz, nakoľko jej účast-
níci prevzali od organizátorov po-
chvalné uznania, upomienkový 
aj knižný darček. Najstaršia reci-
tátorka – pani Mária Faybiková 
aj krásnu kyticu ruží. A záverečné 
slovo? Bolo posolstvom z Revúcej, 
mesta, kde vzniklo v 19. storo-
čí prvé slovenské gymnázium, 
kde má v súčasnosti celosloven-
skú pôsobnosť literárne gymná-
zium. Predniesla ho predsedníč-
ka okresnej organizácie Mgr. Z. 
Homoliaková, nakoľko ďalší – 4. 
ročník celoslovenskej prehliad-
ky v umeleckom prednese poézie 
a prózy i vlastnej tvorby seniorov 
sa v roku 2017 bude konať práve 
v tomto historicky veľmi cennom 
mestečku. 

Za prípravu krásneho podujatia 
patria slová vďaky funkcionárom 
a členom organizácií JDS z kraja aj 

mesta Nitry pod vedením pani Oľgy 
Csákayovej, za jeho náplň, pôsobi-
vý umelecký odkaz všetkým seni-
orkám a seniorom – recitátorom, 
ktorí vedia hľadať, objavovať aj po-
dávať silu a krásu myšlienok iným. 

       
Sviatok slova - možno sa oplatí 

citovať z náplne „Poetickej Nitry 
2016“ aspoň zopár pozoruhod-
ných metafor či myšlienok:

 „Starý som ako zem a mladý ako 
vánok...“ (Valentín Beniak)

„...ale vráska každá má svoj 
dej...“

„Čas uteká i stojí, nechce po-
čúvať...“

„...odkladám zimu...“
„Ľuďom chýba láska - bez nej sú 

často veľkí čudáci...“  

„Báseň si ťažko vymyslíš
Nikdy nemala v zmysle skrýš
A pamätaj si človeče,
že krása tá sa nečeše.“  

 (Štefan Žáry: Čo je báseň)

  Mgr. Dobroslava Luknárová

 Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS
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Rok 1976 sa zapísal do análov mesta 
aj vznikom Klubu dôchodcov. Kronika 
uvádza, že zásluhu na jeho založení má 
Štefan Makši vtedajší vedúci sociál neho 
odboru MsNV. Z prostriedkov ONV 
a MsNV boli zakúpené spoločenské hry, 
biliard, nábytok a vybavenie do troch 
miestností spolu s farebným televízo-
rom. Slávnostné otvorenie bolo 1. mája 
1976 a nazvali ho „Klub dôchodcov“. 
Prvým predsedom bol Arpád Tonhajzer, 
podpredsedníčka Ružena Salontajová, 
funkciu tajomníka a hospodára vykoná-
val Eugen Javorský. Klub mal 190 členov 
a vyvíjal bohaté aktivity. Spolupráca čle-
nov slovenskej a maďarskej národnosti 
pridávala na bohatosti života klubu a aj 
dnes ho stále obohacuje. Organizovali 
sa zájazdy do historických a kúpeľných 
miest stredného a východného Sloven-
ska, 2 dňový zájazd do Maďarska, tiež 
do Vysokých Tatier.

Pre členov boli robené prednášky 
o zdraví, za pomoci odborných lekárov 
zo zdravotníckych zariadení v Rimav-
skej Sobote. Pri príležitosti význam-
ných výročí boli usporiadané slávnostné 

schôdze, na ktorých členovia diskutova-
li o aktuálnych témach k týmto udalos-
tiam. Oslavovali sa sviatky jednotlivcov 
ale aj MDŽ a MDD.

Uskutočňovala sa spolupráca 
s mestami Veľký Krtíš, Poprad, Vranov 
nad Topľou, pričom sa realizovali vzá-
jomné návštevy zástupcov týchto miest. 
Založil sa literárny krúžok a v knižnici 
sa usporadúvali Nedeľné odpoludnia 
poézie za účasti ďalších klubov z okresu. 
Taktiež boli organizované športové sú-
ťaže medzi jednotlivými klubmi. Orga-
nizovali sa: spevácka súťaž „Spieva celý 
klub“ a okresné kolo – prehliadka záuj-
movo umeleckej činnosti, na ktorej sa 
zúčastňovali kluby z Hnúšte, Hrnčiar-
skych Zalužian, Oždian, Tisovca a Ri-
mavskej Soboty. V rámci letných aktivít 
boli organizované, a v súčasnosti sú tiež 
obľúbené, návštevy termálnych kúpeľov 
a zájazdy na kultúrne podujatia. Neza-
budnuteľná je návšteva predstavenia 
operety „Grófka Marica“ v Banskobys-
trickej opere a ples dôchodcov, kde hrala 
kapela Štefana Hudeca – syna člena klu-
bu a jedna z najlepších v okolí.

V roku 1990, po vzniku Jednoty dô-
chodcov Slovenska, ktorá obhajuje zá-
ujmy všetkých dôchodcov, sa klub stal 
jej členskou organizáciou a základňou 
OO JDS v Rimavskej Sobote. Táto má 
v súčasnosti 518 členov a tvorí ju 13 zák-
ladných organizácií.

Po roku 1991, keď bolo mesto vede-
né primátorom Ing. Pavlom Brndia-
rom, kúpilo na Daxnerovej ulici č.15 
dva domy, z ktorých sa po prestavbe 
vytvorila jedna budova s viacerými 
miestnosťami a zasadačkou. K domu 
patrí aj ovocná záhrada umožňujúca 
v letných mesiacoch príjemné pose-
denie. V roku 1998 sa predsedom klu-
bu stal Alexander Frölich. V tom čase 
vznikla jeho významná zložka, spevác-
ky zbor „Dúha“, ktorý vedie od jeho 
založenia r.2001 pani Vierka Slatin-
ská. Svojou činnosťou prispieva k zvý-
šeniu kultúrnej úrovne pamätných 
výročí a osláv. Je súčasťou programu 
na rôznych akciách mesta a klubu. Po-
zývaný je na spevácke prehliadky a sú-
ťaže, na ktorých je jeho úroveň vždy 
vysoko hodnotená.

40 rokov od založenia Klubu 
dôchodcov v Rimavskej Sobote
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Už z minulosti stále pretrváva najväč-
ší záujem o stretnutia členov v nedeľu 
poobede, čo sa zachovalo aj v dnešných 
dňoch.

V roku 2001 bola za predsedníčku ZO 
JDS a klubu zvolená Jolana Kalianková, 
ktorá zastáva aj funkciu podpredsedníč-
ky OO JDS. Pod jej vedením klub spolu-
pracuje s verejnoprospešnými organizá-
ciami a jeho členovia sa zúčastňujú na 
akciách organizovaných: SZPB, Matica 
slovenská, Spolok záhradkárov, Gemer-
sko–malohontské osvetové stredisko, 
Únia žien, občianske združenie Naša 
Sobota.

Napriek nie najpriaznivejším pome-
rom v dôchodkovom zabezpečení, sa 
členovia snažia o plnší kultúrny a spolo-
čenský život v rámci možností, ktoré sú 
v tomto regióne. Je to región, ktorý bol 
z veľkej časti zbavený výrobných podni-
kov. Okres je známy vysokou nezamest-
nanosťou a dôchodcovia majú len mi-
nimálne možnosti zvýšiť si materiálny 
blahobyt.

V súčasnosti sa o materiálne zabezpe-
čenie a chod klubu stará mesto Rimav-
ská Sobota a priestory klubu, vzhľadom 
k potrebám mesta, sa využívajú pre 
viaceré spoločenské organizácie. Z uve-
dených dôvodov nesie v súčasnosti toto 

zariadenie aj názov „Klub záujmovej 
činnosti seniorov“.

Zo strany JDS sú pre jednotlivé ZO 
JDS poskytované relaxačno liečebné 
pobyty v kúpeľných strediskách. Podľa 
možností sa naši členovia, zástupcovia 
jednotlivých základných organizácií, 
zúčastňujú na aktivitách ústredia JDS, 
KO JDS a OO JDS. Naše aktivity sa 
podľa možností a záujmov prikláňajú ku 
kultúrnym akciám a združujú občanov 
mesta bez ohľadu na národnosť, poli-
tickú príslušnosť a náboženské vyzna-
nie. Pri zostavovaní mesačných plánov 
činnosti, sa vedenie klubu zameriava na 
besedy o zdraví, bezpečnosť seniorov, 
históriu a dedičstvo predkov, význam 
chránených území, rekreačný šport, 
cvičenia na podporu zdravia, vychádzky 
a relaxáciu v termálnych bazénoch a ich 
zariadeniach.

Užšie sa spolupracuje s novozalože-
nou organizáciou JDS Stará Bašta a tiež 
s klubom dôchodcov v maďarskom 
Tiszaujváros. Nezabúda sa ani na členov 
našej organizácie pri ich životných ju-
bileách. Tieto sú v spolupráci s mestom 
dôstojným pripomenutím významu jed-
notlivca v našej spoločnosti.

19. októbra 2016 sa uskutočnilo 
slávnostné zasadnutie z príležitosti 

40. výročia založenia Klubu dôchodcov 
v Rimavskej Sobote, na ktorom sa zú-
častnili aj predstavitelia mesta, KO JDS 
Banská Bystrica a OO JDS Rimavská 
Sobota.

Predseda KO JDS Ján Hlaváč, pod-
predsedníčka KO JDS Ing. Zuzana 
Lošťáková a predseda OO JDS Mgr.Jo-
zef Rajzinger PhD. odovzdali „Ďakovné 
listy za dlhoročnú obetavú prácu, dob-
rovoľnícku činnosť, pomoc a spoluprá-
cu v prospech rozvoja organizácie JDS 
a v prospech staršej generácie“
pre JUDr. Jozefa Šimka – primátora 
mesta Rimavská Sobota, Zuzane Lav-
disovej – kronikárke a členke výboru 
ZO JDS, Ing. Ľudovítovi Hinduláko-
vi – členovi výboru JDS a koordináto-
rovi programov v maďarčine, Štefanovi 
Makšimu – iniciátorovi a podporovate-
ľovi založenia klubu, Ing. Pavlovi Brn-
diarovi – bývalému primátorovi mesta 
Rimavská Sobota, Mgr. Ladislavovi 
Vargovi – bývalému predsedovi OO JDS 
Rimavská Sobota, Emke Vraniako-
vej – predstaviteľke mestskej samosprá-
vy Rimavská Sobota, PhDr. Angelike 
Kecskemétyovej – predstaviteľke mest-
skej samosprávy Rimavská Sobota

 Spracoval: Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.

Pomaly sa blíži koniec kalendár-
neho roka. Vytýčili sme si program, 
ktorý sme postupne naplňali. Ako by 
to bolo nedávno. A čo sme prežili za tento čas dobrého a zlé-
ho? Hlavne, čo je pre nás dôležité. Činnosť našej organizácie 
sa rozširuje. Vylepšuje. A to je to správne. Robíme tie akcie, 
ktoré robia naším členom krajší a plnohodnotnejší život. Tak 
tomu bolo aj 19. novembra v Bobrove, kde už po 16-násty 
krát sme organizovali ples Jednoty dôchodcov. Nabitá sála 
svedčila o tom, že naše plesy majú hlboký význam. Prevaž-
né zastúpenie mladých. Prečo asi? Majú radi seniorov. Musí 
v tom niečo byť. A my sme poctení. Naša práca má význam. 
Naša práca seniorov bude pokračovať, verím tomu, nielen 
ja, ale celý výbor. Všetkých naších členov. My sa snažíme 
nedeliť, ale dávať zo seba tie najdôležitejšie hodnoty. Spájať 
celú generáciu. Aj my sme boli vo veku, keď sa nám starší 
ľudia zdali akísi inakší. Každý vek má svoje čaro verte mi. 
Každá životná etapa, ale aj láska jesenná, vie veľa povedať, 
Vieme, čo je prelietavé, čo sa aj po storočiach spomína. Ples 
Jednoty dôchodcov v Bobrove, nádherná akcia.  Nedostat-
ky? Myslím, alebo si dovolím tvrdiť žiadne. Bavili sme sa, ba-

vila sa mládež. A to nám je zárukou, že 
to má zmysel. Ďakujem Vám, že nám 
sústavne zachovávate svoju priazeň. 

že klientela je stála. Tá,ktorá sa vie baviť, a dávať nám pocit, 
že nie sme zbytoční. Príprava je náročná, ale usmiate tváre 
a spokojnosť návštevníkov, vynahradí všetko. Ďakujeme 
drahí naší dlhoroční súputníci, ďakujeme, verní sponzori, 
ďakuje pán starosta za poskytnutie priestorov, za ústreto-
vosť, vám všetkým, ktorí sta sa podieľali na príprave a únav-
nej noci, za všetko, čo bolo potrebné preto urobiť. Je to veľmi 
náročné, ale konečný výsledok za to stojí, verte mi. Pozrite tie 
krásne tanečné páry, ktoré sa točia v rytme. Má zmysel naša 
práca. Chceme odovzdať zo seba všetko, na čo máme. Nech 
naša mládež pokračuje v naších koľajach. Ďakujeme naším 
kolegyniam z druhých organizácií, ktorí ochotne a radi prišli 
nás podporiť a pomôcť. Tak to má byť. Nech aj naďalej takáto 
spolupráca funguje. Ďakujem celému výboru Jednoty dô-
chodcov v Bobrove za nezištnú pomoc. Tešíme sa na budúci 
rok, Už pri 17-nástom plese jednoty dôchodcov.

 predsedníčka jednoty dôchodcov v Bobrove Oľga Slovíková

Ako ten čas letí.
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V minulom roku OO JDS zorgani-
zovala krajskú súťaž, ktorá mala veľmi 
dobrý ohlas medzi obyvateľmi nášho 
mesta, najmä medzi tými skôr naro-
denými. Keďže ďalšie krajské kolo 
odoprel organizovať okres Vranov nad 
Topľou, preto sa OO JDS rozhodla, že 
toho roku zorganizuje okresné kolo.
Do okresného kola sa pôvodne prihlá-
silo 7 babičiek, no jedna to vzdala z ro-
dinných dôvodov, 6 babičiek súťažilo. 
Boli to tieto babičky: Anna Lukačová 
z Malcova, Božena Lešková z Raslavíc, 
Anna Basaríková z Mokroluhu, Justí-
na Semaneková z Fričkoviec, Helena 
Marcinová zo Smilna a Míária Kun-
drátová z Beloveže. Výkony babičiek 
hodnotila porota v zložení: Mgr. Ľud-
mila Jaszayová - predsedníčka, Mgr. 
Juraj Bochňa - člen, Mgr. Martin Jutka 
- člen, Anna Mydlová - členka a pani 
Chocholáková, členka. V 1. kole babič-
ky inštalovali svoje ručné práce, ktoré 
porota vyhodnotila, v 2. kole charak-
terizovali svoj kroj či oblečenie, v 3. 
kole mali opísať svoju dedinu tak, aby 
prítomných inšpirovali navštíviť túto 
obec. Posledné kolo sa nieslo v zna-
mení „Ukáž, čo dokážeš“. Medzi jed-
notlivými kolami vystupovali speváci 
a recitátori pani Varcholová, Chomo-

vá, Peregrimová, Miková a spevácke 
skupiny z Rokytova a zo Smilna. Kaž-
dú babičku prišli podporiť starostovia 
obcí alebo ich zástupcovia. Túto súťaž 
sledovalo aj početné obecenstvo, kto-
ré malo možnosť vybrať si tú babičku, 
ktorá ich najviac oslovila. Súťažiace ba-
bička dostali množstvo darčekov, krás-
ne kytice. Vyhodnotili sme aj najstaršia 
babička, bola ňou Justína Semaneková 
z Fričkoviec. Miss obecenstvo sa stala 
Anna Basaríková z Mokroluhu.

Po krátkej prestávke prišla odbor-
ná porota, ktorá vyhlásila výsledky. 

Bronzovou babičkou sa stala pani Bo-
žena Lešková z Raslavíc, striebornou 
babičkou sa stala Anna Basaríková 
z Mokroluhu a zlatou babičkou sa 
zhodou okolnosti stala opäť pani Se-
maneková, ale teraz Justína z Fričko-
viec. Víťazky boli dekorované šerpou, 
korunkou, ako vecný darček dostali 
prvé dve krásne hodinky, ktoré veno-
val primátor mesta, tretia rádio, ktoré 
venoval pán Ceľuch a všetky tri víken-
dový pobyt v Bardejovských Kúpeľoch 
v LD Družba. Všetky dostali bohaté 
darčekové koše od pána Hersteka, vec-
ný darček od pána Greša, Novického, 
od OO JDS Bardejov. Na toto krásne 
podujatie nám prispel aj VÚC z Pre-
šove. Celým programom prítomných 
sprevádzali dve moderátorky pani 
Marhulíková a pani Mojdisová. Réžiu 
celého programu mala pod taktovkou 
Mgr. Anna Petričová. Všetky babičky 
boli super a už to, že dokázali voľne 
rozprávať o svojej obci, to si žiada ob-
div a uznanie. Pekne sa zachovali aj 
starostovia obcí a ich zástupcovia, kto-
rí poďakovali svojim reprezentantkám 
a odovzdali im aj oni kytice a darčeky. 
Všetkým babičkám srdečne blahože-
láme a prajeme im veľa slnečných dní, 
zdravia a radosti z toho, čo ich teší,

  Kvetoslava Philippi
tajomníčka OO JDS Bardejov

"Babička bardejovského okresu"
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V sobotu 12. novembra 2016 sa v MARTINE, v blízkos-
ti areálu Penzión Ľadoveň, aj napriek chladnému poča-
siu, konal Medzinárodný festival klobás 2016 II. ročník.

Pripravený bol dobrý a bohatý program a aj tombo-
la. O príjemnú atmosféru sa postaral Vilo Habo s jeho 
kuchárskou šou, hudobno-spevácky súbor SUČIAN-
KA, ruský spevácky súbor Kulavy, hru na fujare a školu 
plieskania bičom predviedol Martin Brxa, nasledoval 
Pavol Hammel, aj skupina TEAM revival z Martina. Bola 
možnosť ochutnať perfektné klobásy, zakúpiť si tradič-
né mäsové výrobky a prežiť deň plný dobrej zábavy pre 
deti i dospelých. Hlavnou myšlienkou festivalu je spojiť 
ľudí v regióne Turiec a vniesť sem aj iné druhy 
klobás, napríklad Holandské, ktoré sa vyznačujú 

rozmanitosťou chutí. Začiatok bol o 10. hodine ráno re-
gistráciou prihlásených tímov. Súťaž odštartovala o 11. 
hodine, kedy družstvá začali pracovať na výrobe klobás. 
Tie následne ochutnala a ohodnotila sedemčlenná porota 
a hodnotiť môhli aj samotní účastníci a návštevníci festi-
valu.

Päťčlenný tím „SUČIANKY“ (Jendrišák, Matula, 
Očka, Mihálik a Ondrejčík), podporovaný celým súbo-
rom, vybojoval veľmi pekné „II. MIESTO“ z počtu 52 sú-
ťažiacich družstiev.

  Text : Šteuček Ján, Foto: Pakan Ján

Medzinárodný festival klobás 2016
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Primátor mesta Nové Zámky Oto-
kar Klein so spolupracovníkmi, vý-
bor a obetaví členovia novozámoc-
kej Mestskej organizácie Jednoty 
dôchodcov na Slovensku (MsO JDS) 
pod vedením Márie Malperovej pri-
pravili na 26. októbra 2016 v cisár-
sko – kráľovskej jazdiarni mimoriad-
ne výnimočnú slávnostnú členskú 
schôdzu. Svedkami vydarenej akcie 
pri príležitosti Mesiaca úcty k starším 
boli okrem primátora a jeho skvelej 
a šarmantnej manželky Evičky aj ďalší 
hostia: viceprimátor Lukáš Štefánik, 
predsedníčka okresnej organizácie 
JDS Mária Kuklová, prednostka MsÚ 
Tünde Szekeresová, vedúca odboru 
sociálnych vecí, školstva a kultúry 
MsÚ Denisa Felixová a riaditeľ Novo-
vitalu Ľudovít Lebó. V zmysle pripra-
veného programu podpredsedníčka 
MsO JDS Daniela Hanúsková, ktorá 
podujatie moderovala, udelila slovo 
primátorovi mesta.

Na úvod príhovoru v slovenčine aj 
maďarčine o. i. povedal: “Keď som 
vchádzal, mal som neskutočne dob-
rý pocit, že sa tu zišlo toľko úžasných 
ľudí, z ktorých možno viacerí vidia 
tieto upravené priestory prvý raz.“ 
Vyslovil vďaku kolegom, že prispeli 

k tomu, aby prostredie bolo prime-
rane dôstojné k prejavu úcty a pocty, 
ktorú si seniori bezpochyby zaslúžia, 
lebo ako zdôraznil: „Patrí vám vďa-
ka za to, že ste, a pretože vy ste, sme 
aj my… Kvôli rýchlemu životnému 
tempu akoby nám na vás chýbal čas, 
ale hovorím, že si vás vážime, ceníme 
a s presvedčením môžem povedať, že 
vás máme radi.“

Toto vyznanie seniorom korunoval 
primátor O. Klein symbolickou ky-
ticou ruží. Prevzala ju predsedníčka 
MsO JDS M. Malperová, ktorá ne-
formálnu správu o činnosti uviedla 
poďakovaniami: primátorovi za to, 
že splnil sľub a schôdza je v jazdiarni, 
jeho manželke, že je trpezlivá a sta-
točná, Novovitalu za prípravu nád-
herného a elegantného prostredia 
na posedenie a výboru, ako i členom 
MsO JDS za účinnú spoluprácu. K tej 
vyzvala prítomných aj do ďalšieho 
obdobia - keď podujatia už budú mať 
vianočný nádych - v znamení myšlien-
ky, že staroba je bremeno, čo nemož-
no ovplyvniť, ale môže byť aj šťastím 
a MsO JDS ide o to, aby sa nikto ne-
cítil byť sám. V poetickej nálade po-
kračovala aj v príhovore k jubilantom 
i básňou Belly Achmatovej: Až sa ti 

do života všetko vráti. To bolo až po 
vystúpení speváckeho súboru – dámy 
zažiarili v parádnych nových blúzkach 
- MsO JDS Novozámockých seniorov 
pod vedením Hanky Sadloňovej.

Potom už scéna patrila viac ako 
stovke menovaných jubilantov. De-
väťdesiatroční Lýdia Masaryková 
a Štefan Szász neboli prítomní, ale 
osemdesiatpäťroční František Gyur-
kovics, Juraj Maťko, Leonard Smolá-
rik a Helena Šupáková osobne prijali 
gratulácie primátora a predsedníčky 
MsO JDS. Osemdesiatročných bolo 
dvanásť členov, ale najpočetnejšiu 
skupinu tvorili sedemdesiatpäť – a se-
demdesiatroční. Medzi nimi bola aj 
bývalá členka výboru Gizela Jakabo-
vá, súčasná aktívna členka výboru Jú-
lia Kasášová, harmonikár speváckeho 
súboru František Kaňák, mamička 
primátora Marianna Kleinová a napr. 
aj manželia Margita a František Kuk-
lovci, Ružena a Kazimír Kalinayovci, 
Alžbeta a Karol Liszickí, Terézia a Vla-
dimír Lamačkovci, Gizela a Vladimír 
Pořízekovci. Menom jubilantov sa za 
gratuláciu a kvetinovú pozornosť bás-
ňou poďakovala Margita Vadkertiová.

Kvetinku dostali oslávenci, ale ve-
čeru každý. A potom každý kto chcel 
a vládal – a veru viacerí mali nadšenia, 
optimizmu a energie na rozdávanie – 
mohol aj tancovať, najprv tak ako 
hral a spieval Tequilashowband, ka-
pela Tündy Valachovej, ktorá vyhrala 
v medzinárodnej speváckej talentovej 
súťaži v kategórii muzikál – dospe-
lí. Za nimi nastúpili hudobníci a zabá-
vači MsO JDS Juraj Makai a František 
Kaňák. Takže deň bol ako iný, ale mi-
moriadne výnimočný, bravúrne zvlád-
nutý, v ktorom organizátori nič nepo-
nechali náhode a ako povedal jeden 
z osemdesiatnikov, Ivan Šranko: „Na-
priek istým obavám, že ako dopadne 
taká veľkolepá akcia, ktorá ešte nema-
la obdobu v činnosti tejto organizácie 
dôchodcov, všetko sa dobre vydarilo 
a perfektne fungovalo.“

 Mária Ballová

Prvé veľkolepé a vydarené stretnutie členov MsO JDS

Jubilejná prehliadka spevu a tanca
Za účasti predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Milana 

Belicu, podpredsedu NSK Ladislava Marenčáka, predstaviteľov KO Jednoty 
dôchodcov na Slovensku (JDS) a Okresných úradov Nitry a Nových Zámkov 
18. októbra 2016 sa uskutočnil v Dome kultúry Palárikova 10. ročník Okres-
nej prehliadky speváckych zborov seniorov. V rámci programu sa úspešne 
prezentovali ZO JDS N. Zámkov, Trávnice, Zemného, Jatova, Komjatíc, 
Lipovej, ale najväčší úspech zaznamenal tanečný súbor Palárikova. Poduja-
tie bolo súčasne aj oslavou Mesiaca úcty k starším a pri tejto príležitosti OO 
JDS vyznamenala diplomom III. stupňa zaslúžilých a zakladajúcich členov 
JDS. Akciu usporiadala OO JDS na čele s predsedníčkou Máriou Kuklovou. 
Výraznú zásluhu na tom, že jubilejná prehliadka spevu a tanca seniorov sa 
vydarila, mal hlavne starosta Palárikova Jozef Derňár s kolektívom spolu-
pracovníkov. Napokon všeobecne je známe, že bez pomoci starostov obcí 
ani jedna z desiatich ZO JDS okresu by nemohla existovať. Preto im patrí 
vďaka a uznanie.

 Mária Ballová
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Už v priebehu tohto roka 2016 sme 
sa zaoberali myšlienkou, čo pripraviť 
pre našich členov v roku 2017. Vy-
chádzali sme predovšetkým z toho, 
čo sa účastníkom podujatí usporia-
daných Okresnou organizáciou Jed-
noty dôchodcov na Slovensku v Žar-
novici v tomto roku páčilo, kde sa 
dobre cítili a zabávali. Tiež sme mu-
seli zohľadniť to, že o naše podujatia 
je zo strany členov JDS veľký záujem. 
Potešilo nás, že sme dostali ponuky 
z niekoľkých našich základných or-
ganizácií na usporiadanie takýchto 
stretnutí dôchodcov v roku 2017.

No predovšetkým sme chceli splniť 
to, čo sme mali v pláne práce na rok 
2016. Hoci sme o všetkých poduja-
tiach poskytli informácie aj čitate-
ľom Žarnovického mesačníka, pred-
sa ich v krátkosti uvediem: 20. mája 
2016 v Ostrom Grúni – „Seniori na 
love rýb“, 10. júna 2016 v Rudne nad 
Hronom – „Stretnutie pod čereš-
ňou“, 8. septembra 2016 v Horných 
Hámroch – „Športový deň senio-
rov“, 6. októbra 2016 v Žarnovici – 
„12. ročník prehliadky speváckych 
súborov seniorov“ zo základných 

organizácii, ktoré patria do Okresnej 
organizácie JDS Žarnovica.

Rokovanie Rady Okresnej orga-
nizácie JDS sme mali 30. novembra 
2016 v obradnej sieni Mestského 
úradu v Žarnovici. Tu sa pravidelne 
stretávame v závere roka so všetkými 
predsedami základných organizácií 
a pozvanými hosťami. Príjemným 
kultúrnym programom sa snažíme 
vytvoriť pre rokovanie priaznivé pod-
mienky a navodiť už takmer vianoč-
nú atmosféru. Prijali sme ponuku 
Základnej organizácie JDS v Hodru-
ši-Hámroch, že nás príde pozdraviť 
súbor „ÚSMEV“ z ich obce. A naše 
rozhodnutie bolo správne. Tešili sme 
sa, že prišli medzi nás pekné mladé 
dievčatá, ktoré tancovali a spievali už 
aj vianočné piesne. Pri ich vystúpení 
sme sa v myšlienkach vrátili do ro-
kov našej mladosti. Náš potlesk bol 
úprimný a ďakovný. Želáme im do 
budúcnosti len to najlepšie.

Potom už nasledoval program za-
sadnutia, ktorý bol bohatý. Schválili 
sme aj plán práce Okresnej organi-
zácie JDS na rok 2017, v ktorom sú 
naplánované nasledovné podujatia:

- 26. mája 2017 v Hrabičove 
„Športový deň seniorov“ - jeho 
druhý ročník v nových podmienkach.

- 23. júna 2017 v Tekovskej Brez-
nici „História a súčasnosť“ - život 
našich predkov v minulosti a kultúra 
našich členov v súčasnosti s boha-
tým kultúrnym programom.

- 7. septembra 2017 v Horných 
Hámroch „Nové športové disciplí-
ny seniorov“.

- 5. októbra 2017 v Žarnovici „13. 
ročník prehliadky speváckych súbo-
rov seniorov a Mesiac úcty k starším 
v OO JDS Žarnovica“.

Po tomto už nasledovala diskusia 
o činnosti jednotlivých základných 
organizácií.

Posielam pozdrav všetkým našim 
členom, priateľom a známym:

Želám šťastné, radostné a pokojné 
prežitie vianočných sviatkov a no-
vom roku 2017 pevné zdravie, veľa 
šťastia, lásky a úspechov.

  Ing. Jozef Husár, CSc.
Predseda Okresnej organizácie JDS 
v Žarnovici

Rok 2016 končí, rok 2017 začína…

Mesiac október vždy patril k Úcte 
starších. Aj naša ZO-JDS spojila túto 
oslavu s jubilantami 75, 80, 85 a 90 
ročných. Túto slávnostnú atmosféru 
sme im pripravili s plným pohostením 
v reštaurácii.

Na túto oslavu sme pozvali aj pred-
staviteľov nášho mesta – primátora 
Dr. Husára, poslanca Mgr. Kéryho 
a prednostku OÚ Mgr. Koprdovú 
teda jediných našich sponzorov.

Po privítaní oslávencov a hostí pred-
sedníčka organizácie pani Páleniková 
svojim príhovorom o. i. pripomenula 
seniorom „že dožiť sa každého rána 
vo Vašich rokoch, to je najväčší dar 
od všemohúceho Pána. Nie každému 

je to dopriate. Preto buďte ohľadu-
plní, láskaví, usmiati a kto sa na Vás 
mračí, obdarte ho úsmevom. Žite tak, 
aby ste mali radosť zo života až do ne-
skorej jesene. Nech teda vo Vašich 
srdiečkach len radosť rastie, potom 
nájdete to pravé ľudské šťastie. “

Našich jubilantov pozdravili svoj-
im pekným príhovorom aj naši hos-
tia. Po odovzdaní kvetov, diplomov 
a darčekov nasledo-
val malý kultúrny 
program: spoločen-
ský tanec jedného 
páru, sólo spev, sólo 
harmonika a pred-
nes básne.

Ešte dlho sme si posedeli pri spo-
ločnom speve a tanci za doprovodu 
harmoniky. Šťastní s pokojní naši 
jubilanti odchádzali so slovami, 
aby sa takéto podujatia opakovali 
častejšie.

  Emília Páleniková
Predseda ZO JDS Zlaté Moravce

Seniori zo Zlatých Moraviec bilancovali
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Základná organizácia JDS Žili-
na – Vranie, bola založená na usta-
novujúcej schôdzi dňa 24. januára 
2014 za účasti a veľkej aktivity nášho 
poslanca Mestského zastupiteľstva 
Žilina, pána Jána Púčka. Pri založe-
ní našej základnej organizácie boli 
prítomní aj predsedníčka OO JDS 
Žilina pani Ing. Eva Beráková spo-
lu s predsedníčkou MO JDS Žilina 
pani Alžbetou Vítovou. Pani Anna 
Niníková bola zvolená ako prvá 
predsedníčka novozaloženej ZO 
JDS Vranie.

Obec Vranie je prímestskou časťou 
Žiliny, má približne 860 obyvateľov, 
leží na pravom brehu rieky Kysuce.

V čase zakladania našej základnej 
organizácie bolo organizovaných 
11 členov, za obdobie prvých troch 
rokov našej existencie t. j. ku koncu 
roku 2016 máme celkom organizo-
vaných 80 členov Jednoty dôchod-
cov v obci Vranie. V priebehu týchto 
rokov sa výbor pravidelne stretával 
na výborových zasadnutiach, kde 
sme riešili, pripravovali a organizo-
vali činnosť podľa schváleného plá-
nu práce členskou schôdzou.

Hlavným motívom a cieľom práce 
bolo a je v rámci našich akcií zaují-
mať sa hlavne o život seniorov, star-
ších osamelých ľudí, navštevovať ich 
a pomáhať im dôstojne prežívať ich 
jeseň života. V posledných rokoch 
v našej obci Vranie sa začal obnovo-
vať kultúrno spoločenský život obča-
nov, a naša novo založená základná 
organizácia si predsavzala na toto 
plne nadviazať.

V našej obci Vra-
nie bol v roku 1957 
postavený Kultúr-
ny dom, ktorý bol 
z r e k o n š t r u o v a -
ný Mestom Žilina 
a dnes nám slúži 
ako pekný kultúrny 
stánok používaný 
na rôzne naše akcie. 
S príležitosti Dňa 

matiek v KD každoročne organizu-
jeme oslavu, spojenú s vystúpením 
detského speváckeho súboru a fol-
klórnych speváckych súborov a pri-
zvaných hostí miestnej samosprávy.

Naša obec Vranie má vybudovaný 
Športový areál s futbalovým ihris-
kom, ktorý spravuje občianske zdru-
ženie Naše Vranie. V priestoroch 
tohto areálu každoročne v mesiaci 
jún a júl sa koná akcia pri príležitos-
ti Dňa otcov spojenú so športovými 
hrami a športovými aktivitami v sú-
ťažami mužov, žien a detí. 

Pravidelne každý rok v priebehu 
mesiacov august a september v rám-
ci spoločenských aktivít sme realizo-
vali výlety seniorov, starých rodičov 
so svojimi vnúčatami za krásami 
nášho kraja za spoluúčasti Žilinské-
ho samosprávneho kraja. 

S príležitosti „Dňa úcty k starším 
občanom“, výbor ZO JDS Vranie 
organizuje v mesiaci október spo-
ločenské posedenie v KD pre star-
ších občanov v záujme uspokojenia 
zvyšujúcej sa potreby starostlivosti 
a podpory pre starších ľudí. Mesiac 
október je pre nás všetkých pripo-
mienkou, ako si uctiť 
starších ľudí v našom 
okolí a našej obci Vranie. 
Predstavitelia Mestskej 
samosprávy Ing. Igor 
Choma primátor mesta 
Žilina a poslanec pán 
Ján Púček, vyjadrili úctu 
starším spoluobčanom 
za ich celoživotnú prácu, 
poďakovali za aktívnu 

pomoc a spoluprácu aj veľké poďako-
vanie seniorom za náš dnešok.

Výbor ZO JDS Vranie tiež osobne 
navštívil chorých starších spoluob-
čanov a staro-dôchodcov obce Vra-
nie s prianím, aby si naďalej v pokoji 
užívali život v kruhu svojich najbliž-
ších.

Z prehľadu o našej činnosti je vi-
dieť, že sa snažíme napĺňať život 
starším občanom na ich zaslúženom 
odpočinku, zároveň pomáhať pri 
zveľaďovaní, skultúrnení a skrášľo-
vaní našej obce Vranie. Získali sme 
za našu snahu veľkú podporu nášho 
poslanca pána Jána Púčka a primá-
tora mesta Žilina Ing. Igora Chomu, 
vytvorili nám veľmi dobré podmien-
ky na našu klubovú činnosť tým, že 
dostávame k dispozícií na naše akcie 
priestory kultúrneho domu.

Vždy na začiatku roka sme bilan-
covali našu činnosť na výročných 
schôdzach, je potrebné tiež zdôraz-
niť, že vždy na VČS sa zúčastňovali 
primátor mesta, poslanci za náš ob-
vod č.8 aj predsedníčka OO JDS Ži-
lina pani Ing. Eva Beráková so svoji-
mi podnetnými príhovormi.

Na záver chcem srdečne poďako-
vať všetkým členom základnej orga-
nizácie, ktorí sa pravidelne podieľali 
na činnosti našej organizácie, za 
pomoc a podporu. V budúcnosti by 
sme boli veľmi radi, keby sa k nám 
pridávali aj ďalší sympatizanti.

  Autor: Ing. Milan Starinsky, člen 
výboru ZO JDS Vranie
Foto: Ladislav Hudoba

Z činnosti organizácie ZO JDS Vranie
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Pri príležitosti Mesiaca úcty 
k starším pripravila Krajská orga-
nizácia JDS Bratislava v spoluprá-
ci s Bratislavským samosprávnym 
krajom slávnostné stretnutie senio-
rov Bratislavského kraja, ktoré sa 
uskutočnilo pod záštitou predsedu  
BSK Pavla Freša, 8.novembra 2016. 
Stretnutie sa uskutočnilo v zasadač-
ke BSK, ktorý zabezpečil sladké ko-
láče ku káve.

S e n i o r o v 
prišla pozdra-
viť prednesom 
básne Ria Pó-
šová zo ZO JDS 
Čataj a spevác-
ka skupina žien 
z Veľkých Levár 
so záhoráckym 
repertoárom.

Pre zúčastne-
ných seniorov 
v počte 80 bola 
veľmi vítaná 
účasť predsedu 
JDS Ing. Jána Lipianského, PhD, pod-
predsedníčky JDS JUDr. Anny Hrom-
níkovej, podpredsedu JDS PhDr. Alo-
jza Luknára, podpredsedníčky BSK 
PhDr. Gabriely Németh, vedúcej soci-
álneho oddelenia BSK Mgr. Michaely 
Šopovej, riaditeľky odboru zahranič-

ných vzťahov BSK Ing. Matildy Kro-
páčkovej a starostu z obce Kalinkovo.

Po slávnostnom príhovore pred-
sedníčky KO JDS Bratislava odo-
vzdali najaktívnejším členom vyzna-
menania I. stupňa (v počte 3) a II. 
stupňa (v počte 14) podpredsed-
níčka BSK Gabriela Németh spolu 
s predsedom JDS Jánom Lipian-
ským, podpredsedom JDS Alojzom 

Luknárom a predsedníčkou KO 
JDS Bratislava Žofi ou Lomnickou.

Vyznamenaným sa prihovori-
la podpredsedníčka BSK, ktorá z rúk 
predsedu JDS a predsedníčky KO 
JDS si prevzala Pamätný list za dob-
rú spoluprácu s KO JDS. Pamätný 
list za dobrú spoluprácu bude odo-
vzdaný i predsedovi BSK.

Veľmi cenný príhovor bol od pred-
sedu JDS Jána Lipianského. 

Stretnutie najaktívnejších 
členov sa uskutočnilo prvý krát 
v histórii KO JDS. V takýchto  
stretnutiach chceme pokračo-
vať i v budúcnosti.

Celkom v závere, spevácka 
skupina rozospievala všetkých 
účastníkov ľudovými piesňami.

 Foto : Mrázová, Lomnická 

Stretnutie seniorov Bratislavského 
kraja pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
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Pri počutí slova spartakiáda sa nám skôr narodeným 
v mysliach vynoria spomienky na dlhé hodiny nácvikov 
rôznych zoskupení, podľa veku, záujmu a podobne. Cvi-
čilo sa pravidelne a to iste bolo prospešné pre zdravie 
cvičencov, veď pohyb formuje postavu, posilňuje zdra-
vie a šport aj charakter. Keby sme v tomto období chceli 
čosi také organizovať, ťažko by sa našli takí zanietenci, 
ktorí by chodili pravidelne na nácvik a potom vystúpili 
na okresných či na celoštátnych vystúpeniach bez náro-
ku na fi nančnú odmenu. No my, sme to zažili, cvičili a aj 
vystúpili, ba niektorí aj na Strahove v Prahe.

No teraz nemám na myslí spartakiádu, ktorú som 
opísala v úvode. Jednota dôchodcov v okrese Bardejov 
má aktívnu spoluprácu a priateľstvo so seniormi blíz-
keho poľského mesta Gorlice. Aj tam žijú seniori, ktorí 
sú v rámci svojho regiónu veľmi aktívni. Takmer na kaž-
dé podujatie pozývame my ich a oni nás. Je to v oblasti 
kultúrnej, spoločenskej,ale aj športovej. Posledné pod-
ujatie, ktoré organizovali seniorské organizácie regióne 
Gorlíc sa uskutočnilo v spolupráci s mestom Gorlice pod 
názvom " Gorlická spartakiáda pre seniorov. Spartakiá-
da sa konala v miestnej športovej hale v Gorlicich. Pod-
ujatie otvoril "burmistrz " Rafal Kukla, ktorý sa, podľa 
vyjadrenia,veľmi teší z aktivít svojich seniorov a je rád, 
že medzi nami je dobrá spolupráca.

Tejto spartakiády za našu OO JDS sa zúčastnilo 10 
športovcov. Vedúcim skupiny bol Mgr. Ivan Dzuriš. Ďal-
ší účastníci za našu OO JDS boli: Mgr. Anna Petričová, 
Jarmila Marcinčinová, Mikuláš Konig, Helena Konigo-
vá, Ján Klimek, Milan Klimek,Rudolf Stanek, 
Anna Peregrimová, Jozef Kočiško.

Program súťaže: individuálne športy:
- streľba zo vzduchovky
- šípky
- hod krúžkom ringo na cieľ
Súťaž družstiev:
- hody medicimbalom (muži 5 kg, ženy 3 kg)
- hody na kôš

- hod vreckom na cieľ, kužeľ
- hoď a chyť vrecko vo dvojiciach na vzdialenosť
- petang
- duel hod na cieľ, kužeľ

V súťažiach jednotlivcov štartoval ľubovoľný počet 
súťažiacich, V súťaži družstiev štartovalo trojčlenné 
družstvo.

Aký výsledok sme dosiahli?
I. družstvo sa umiestnilo na I. mieste
II. družstvo na VI. mieste
Jednotlivci: streľba zo vzduchovky
I. miesto Ján Klimek
II. miesto Milan Klimek
III. miesto Mikuláš Konig
III. miesto Anna Petričová
Šípky: Jozef Kočiško III. miesto

Víťazné družstvá si odniesli dva krásne poháre, dip-
lomy a jednotlivci diplomy a malé darčeky. Po skončení 
podujatia nás naši priatelia pozvali do hotela Margot, 
kde sme si príjemne posedeli a my sme ich pozvali na 
spoločenské posedenie s funkcionármi nášho okresu. 
Toto podujatie nemalo nič spoločné s našou spartakiá-
dou, ale v športovej hale bolo veľmi veľa športuchtivých 
seniorov. ktorí by možno boli schopní nacvičiť aj sklad-
bu pre seniorov.V každej disciplíne boli okrem rozhod-
cov seniorov aj študenti miestnej strednej školy.

Toto športové podujatie sa nám všetkým veľmi páčilo 
a v budúcom roku s menšími obmenami to zorganizuje-
me pre našich členov JDS okresu Bardejov a samozrej-
me zase pozveme aj priateľov z Gorlíc.

 Anna Petričová A/P

Spartakiáda po novom
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Hodnotné a dojímavé popoludnie 
bolo pripravené pre členov Základ-
nej organizácie JDS v Želiezovciach 
18.októbra 2016. V zaplnenej veľ-
kej sále domu kultúry, pri krásne 
a bohato prestretých stoloch sa už 
tradične zišli členovia, aby si pripo-
menuli Mesiac úcty k starším a záro-
veň sa stretli nielen so svojimi pria-
teľmi, ale aj so zástupcami mesta 
pánom primátorom Ing. Juhászom, 
vedúcou oddelenia sociálnych vecí 
dr. Turzovou, ako aj predsedníčkou 
OO JDS pani G.Nichtovou.

Potešili sa bohatému kultúrne-
mu programu, ktorý pripravili žiaci 
Základnej umeleckej školy Franza 
Schuberta, mladí z folklórneho sú-
boru Kincsö, aj naše členky - speváč-
ky zo súboru Fialky.

Krásnym gratulačným listom 
a karafi átom zablahoželala tým 31 
jubilantom našej ZO JDS predsed-
níčka Katarína Šuchterová, ktorí sa 
v tomto roku dožívajú okrúhlych na-
rodenín 70, 75, 80, 85 rokov, k bla-
hoželaniu sa pripojili aj hostia.

Počas tzv. šťastnej hodinky za-
žili radostné a veselé chvíle všetci 
tí, ktorí si vylosovali užitočné dary 
od sponzorov nášho mesta pre dô-
chodcov.

Organizácia JDS v Želie-
zovciach skutočne svojou bo-
hatou činnosťou napĺňa slová 
Cicera: „Ničoho sa staroba 
nesmie viac vystríhať väčšmi 
ako nečinnosti“.

  Jana Beníková, kronikár, 
spravodajca ZO JDS 
Želiezovce

Mesiac úcty k starším v Želiezovciach
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V Slovanoch 23. 10. 2016 mali 
seniori v Slovanoch slávnostný deň. 
Pripomenuli si 20 rokov od vzniku 
Jednoty dôchodcov Slovenska.Pí-
sal sa rok 1996. Vtedy 28 seniorov 
sa rozhodlo na podnet vtedajšieho 
predsedu okresnej organizácie ing. 
Jozefa Jusku založiť túto organi-
záciu v Slovanoch. Po niekoľkých 
stretnutiach dňa 16. 11. 1996 sa 
položili jej základy. Bol zvolený prvý 
výbor na čele s Jozefom Šupolom, 
Jozefom Országhom a Oľgou Miko-
vou. Začali sme pracovať. Stretávali 
sme sa pri rôznych príležitostiach. 
Spolu sme navštevovali divadelné 
predstavenia, zájazdy po krásach 
Slovenska, ako aj len tak, bez neja-
kej príčiny. Príležitosť sa vždy našla. 
Dnes na začiatky už len spomíname. 
Spomíname hlavne na tých, ktorí už 
nie sú medzi nami a boli pri zrode 
organizácie. Celé stretnutie mode-
rovali Darina Lukáčová a Elena Jac-
kulíková.

Slávnostné rokovanie prišli po-
zdraviť aj krajský a okresný predseda 

JDSDr. Kotian 
a Ing. Kozák 
ako aj predseda 
JDS z Kláštora 
pod Znievom p. 
Ján Cincík. Tak-
tiež pozvanie 
prijal starosta 
obce p. ing. Ma-
rek Straka, čle-
novia Urbariátu 
Slovany a pán 
farár Mgr. Štefan Hýrošš.

Neboli to len spomienky, ale robi-
li sme plány aj na ďalšie stretnutia. 
Pri tejto príležitosti boli zakladajú-
cim a aktívnym členom odovzdané 
ocenenia a diplomy za dlhoročnú 
aktívnu prácu v organizácii. Sláv-
nostné rokovanie prišli pozdraviť 

deti z materskej školy. Boli kúzelné, 
veď každý starý či prastarý rodič je 
hrdý na svoje ratolesti. Okrem na-
šich malých kultúrnym programom 
nám spríjemnili slávnostné chvíle 
aj žiaci ZUŠ z Kláštora pod Znie-
vom. Svojou heligónkou nás zabá-
val Adam Balačin. Po slávnostnej 

časti bolo pripravené 
malé občerstvenie 
a mnohé naše členky 
upiekli veľmi chut-
né zákusky a kolá-
če. Zabávali sme sa 
do večerných hodín 
a rozchádzali sme sa 
s tým, že naše aj keď 
neformálne stretnu-
tia budú častejšie. 
Do ďalších rokov 
sme si všetci zaže-
lali hlavne zdravie 
a mnoho síl a elánu.

  Elena Jackulíková
tajomníčka JDS 
Slovany

Slávnosť 
seniorov 
v Slovanoch



25

Pri liečbe chrípky pomáhajú enzýmy
Opakujúce sa respiračné 
ochorenia znamenajú veľkú 
záťaž pre ľudský organizmus. 
A ak ide o chrípku, jej 
závažný priebeh a následné 
komplikácie ohrozujú najmä 
pacientov s oslabenou 
imunitou. Pomôcť môže 
cielená enzymatická terapia.

Chrípka alebo prechladnutie?

Takéto ochorenia sa síce vysky-
tujú počas celého roka, ale najviac 
pacientov prichádza do ambulancií 
praktických lekárov od jesene do za-
čiatku jari. Svoje zohráva chladným 
a vlhkým počasím a so slabšou imu-
nitou v tomto období.

Vírusové infekcie dýchacích ciest 
sa šíria kvapôčkovou infekciou, 
vnikajú do tela cez sliznice, spôso-
bujú lokálne postihnutie a môžu sa 
šíriť ďalej v organizme a napádať 
aj vzdialenejšie orgány. Dôležité je 
však rozlišovať, či ide o infekciu ví-
rusom chrípky alebo inými chrípke 
podobnými vírusmi, ktoré sú o nie-
čo menej závažné a spôsobujú zápa-
ly dýchacích ciest.

Chrípka je závažné vírusové in-
fekčné ochorenie, ktoré prepukne 
naraz. Z plného zdravia, počas nie-
koľkých hodín, sa chorému veľmi 
výrazne zvýši teplota, sprevádzaná 
bolesťami hlavy, svalov, kĺbov, kostí, 
bolesťami očí a slzením, celkovou 
schvátenosťou. Neskôr nastupujú 
charakteristické príznaky z postih-
nutia slizníc dýchacích ciest, najčas-
tejšie suchý a dráždivý kašeľ, bolesti 
hrdla, nádcha. Priebeh ochorenia 
môže skomplikovať zápal pľúc, prie-
dušiek, stredného ucha, očných 
spojiviek, či dokonca až mozgových 
blán.

Virózy alebo tzv. chrípke podobné 
ochorenia, ktoré nie sú zapríčinené 
vírusom chrípky, spôsobujú podob-
né príznaky, ale sú obvykle oveľa 
miernejšie a aj pomalšie nastupujú. 
Ani teplota zvyčajne nie je taká vyso-
ká ako pri chrípke, a rekonvalescen-
cia je omnoho kratšia.

Oslabená imunita

Obdobie zimných chrípok 
a prechladnutí niekto zdolá bez ťaž-
kostí, a iný sa neustále krúti v kolo-
toči zdravotných problémov. Zvy-
čajne treba za tým hľadať oslabenú 
imunitu, nedostatok vitamínov ale-
bo nedostatok pohybu. Aj tu však 
platí, že je lepšie nepríjemnostiam 
predchádzať – a pri zdraví a preven-
cii ochorení to platí niekoľkonásob-
ne –, ako ich zložito riešiť. Najmä 
ak ide o chronické problémy, akým 
oslabená imunita bezpochyby je. 
Aby sme sa k nej „nedopracovali“, 
mali by sme preto aj niečo urobiť. 
Jablko či pomaranč namiesto ob-
ľúbenej kalorickej maškrty, alebo 
veľká porcia čerstvej zeleniny ku 
každému hlavnému jedlu – aj malé 
zlepšenie sa ráta. Alebo aj taká cel-
kom obyčajná kyslá kapusta plná 
vitamínov a baktérií mliečneho kva-
senia, probiotík. Na tie by sme pri 
plánovanom „otužovaní“ imunity 
tiež nemali zabúdať. V celkovom 

otužovaní organizmu prospeje zasa 
napríklad pravidelné saunovanie.

Na chrípku s enzýmami

Ak sa však zo začarovaného kru-
hu prechladnutí a viróz nemôžete 
dostať, pomôcť s riešením tohto 
problému môže enzymatická tera-
pia v podobe unikátnej zmesi pro-
teolytických enzýmov, ktoré štiepia 
látky bielkovinového zloženia Práve 
preto, že pomáha zabezpečovať rov-
nováhu a fungovanie imunitného 
systému a pôsobí proti zápalom, je 
dobré užívať ho v období zvýšené-
ho výskytu vírusových ochorení, 
zápalov dýchacích ciest a v rekon-
valescencii. Ak ste už na chrípku 
ochoreli, okrem dôležitosti dodržia-
vania obvyklých režimových opat-
rení možno ako podpornú terapiu 
využiť práve liečbu proteolytickými 
enzýmami. Tým, že posilňujú imu-
nitu, pomáhajú ochorenie lepšie 
zvládnuť, a skrátiť tak dobu liečby. 
Takáto terapia pomáha zabrániť 
aj ďalším komplikáciám, ktoré sa 
pacientom s oslabenou imunitou 
môžu v prípade závažného prie-
behu chrípky pridružiť. Navyše, 
v prípade, že je potrebné nasadiť 
antibiotiká, Wobenzym zvyšuje aj 
účinnosť takejto liečby.

  Ivana Baranovičová, 
Zdroj: Bedeker zdravia č. 5/2016

V ľudskom organizme máme viac ako 3 000 rôznych druhov enzýmov. 
Sú jednoduché alebo zložené bielkoviny s funkciou biokatalyzátorov. 
Určujú povahu aj rýchlosť chemických reakcií a vytvárajú tak v živých 
organizmoch harmonickú súhru anabolických a katabolických proce-
sov. Niektoré z enzýmov riadia činnosť imunitného systému. V období 
zvýšeného rizika prechladnutia alebo vírusových infekcií je dobré pod-
poriť obranné mechanizmy organizmu podávaním enzýmov zvonka.

 RADÍME VÁM



VIANOČNÁ PRÍLOHA 

   Vianočný pozdrav
„Kúpil som si pohľadnicu. Je 

na nej dievčatko. Sedí pri okne a po-
zoruje, ako sa blížia Vianoce. No 
dievčatko ešte na niekoho čaká. As-
poň sa to tak zdá, lebo je samo. A na 
Vianoce by nemal byť nikto sám.

„Škoda, že snehové vločky nie 
a nie priletieť,“ vravím si.

Dievčatko sa z pohľadnice usmie-
va a robí mi miesto vedľa seba pri 
okne. Odhŕňa záclonu, aby som 
lepšie videl snehovú rozprávku za 
oknom. Na pohľadnici je namaľova-
ná pec. Priložím do nej, nech nevy-
hasne. Narobil som pritom trochu 
dymu.

Stále sa mi však niečo nezdá. Aha: 
v izbe na pohľadnici chýba strom-
ček. Idem si po zelenú farbičku, aby 
som ho primaľoval. Pfííí, izbou sa 
prehnal vietor a moja pohľadnica 
akoby dostala krídla. Vyletela von 
oknom. Viac som ju nevidel.

Ani neviem, ako sa to dievčatko 
volalo. Možno tú pohľadnicu našiel 
niekto, kto bol sám. Vietor mu pri-
vial vianočný pozdrav, hoci ho ani 
nečakal.“

 Karol Pém

Milí seniori, milí naši čitatelia,
úvodnú poviedku od Karola Péma 

sme našli vo vydaní Vianočnej kniž-
ky z roku 1990 a posielame vám ju 
ako tradičný vianočný pozdrav aj 
s celou našou Vianočnou prílohou.

Táto najstaršia, teda prvá vianočná 
pohľadnica má už 173 rokov. Jej tvor-
com bol v r. 1843 John C. Horlsey, 
britský maliar, ktorý nakreslil na po-
zdrav šťastnú, veseliacu sa rodinku.

V súčasnosti sa čoraz viac posiela-
jú k Vianociam len esemesky alebo 
maily – rýchla doba ponúka rýchle 
možnosti. Ale sotva nahradia čaro 
vianočných pohľadníc – ich neopa-
kovateľné ľudské teplo. Vianoce sú 

však o akomsi 
v n ú t o r n o m 
v y ž a r o v a n í 
človeka – sú 

to najkrajšie, najteplejšie sviat-
ky rodiny, ľudskej blízkosti, 
sviatky srdca. Veľmi by sme si 
priali, aby sa Vám práve tako-

uto atmosférou prihovárali všetky 
nasledujúce príspevky:

Milan Rúfus: SNEŽÍ
Ani už tichšie padať nemôže, ako 

dnes padá.
Čo to k nám ide? Bože, prebože, kto 

nás to hľadá?
Rozprávka plachá ako zvieratko 

opodiaľ stojí.
Chcela by sa nás dotknúť úkrad-

kom, aj sa nás bojí.

Ani už tichšie snežiť nemôže, ako 
dnes sneží.

Ide k nám záprah, Bože, prebože.
V tenučkej spieži.

Cez dávne detstvá snehom zapadlé
blizučký vzdychu.

Sneží. A my sa ako v zrkadle
vidíme v tichu.

Josef Lada:
Sánkovačka,
(1887-1957) vý-
znamný český 
maliar, ilustrátor, 

scénograf a spisovateľ

Z ľudových pranostík:
Koľko sa ukáže prvý sneh pred Viano-
cami, toľko bude trvať po Vianociach.
Aké počasie na Barboru, také býva 
až do Vianoc.
Od Lucia do Vianoc každá noc má 
svoju moc.
Lepšie Vianoce treskúce, než tekúce.

Ľubomír Feldek 
je majster všetkých 
literárnych žán-
rov. Do literatúry 

vstúpil ako stredo-
školák. V čase štúdií 

v Bratislave vytvoril so 
Stachom, Mihalkovičom, Ondrušom 
a Šimonovičom Trnavskú skupinu, 
ktorá do vtedajšej schematickej poé-
zie priniesla zmyslovú konkrétnosť, 
metaforu a experiment. Aj v tvorbe 

pre deti priniesol nový spôsob do 
vtedajšej tradičnej, moralizátorskej 
poézie i rozprávkovej tvorby. Napí-
sal viaceré divadelné hry, podieľal 
sa na tvorbe viacerých muzikálov 
pre slovenské divadelné scény. Ne-
odmysliteľnou súčasťou jeho aktivít 
je aj bohatá prekladateľská činnosť. 
9. októbra 2016 oslávil tento významný 
slovenský literát svoje osemdesiatiny. 
Srdečne mu k nim b l a h o ž e l á m e.

Vianočná báseň (úryvok)
Všetci ľudia

svetom blúdia,
málokto má

všetkých doma.

A preto sa vymysleli také sviatky, aby 
každý zablúdenec trafi l spiatky, aby 
každý, koho stále cesta láka, spome-
nul si, že ho niekde niekto čaká.

Pri cestách sú tabule,
pri tabuliach cibule.
Na tabule píšu labky

meluzín a vetrov:
SMER DEDINA TVOJEJ BABKY

LEN PÁR KILOMETROV
TADIAĽTO SA IDE SVETOM

A TADIAĽTO DOMOV
TU VÍTAME HOSTÍ
A cibule sú tam na to,

aby každý mohol
plakať od radosti.

(Vybrané z publikácie Vianočná 
knižka, Mladé letá, 1990)

Štedrý večer – Kračun – Svjaty ve-
čur – Vilija – Dohviezdny večer…

Jediný v roku a výnimočný. Koľko 
rôznych zvykov, koľko rôznych jedál 
patrí k nemu po celom Slovensku. 
Hoci sa v súčasnosti už mnohé tra-
dície aj obrúsili, aj premiešali, aj 
pribrali rôzne modernejšie alebo 
inokrajné zvyky, stále uchovávajú 
svoju výnimočnosť a sviatočnosť.

Pripomeňme si aspoň niekoľko 
najdôležitejších znakov: Štedrá ve-
čera na jednej strane symbolizovala 
hojnosť, avšak súčasne patrila k ad-
ventu, a tak bola aj pôstna. Nechý-
bala v nej polievka najmä z kyslej ka-
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pusty, fazule, hrachu alebo šošovice, 
zo sušených húb i sušeného ovocia. 
Vianočnými jedlami boli aj cesto-
viny – rezance, pirohy, ale hlavne 
opekance. Pupáčky, púčky, bobáľky, 
lokše sa piekli v peci a podávali sa 
s makom, poliate cukrovou vodou 
alebo roztopeným medom, prípadne 
tvarohom a smotanou. Gazdiné už 
od rána piekli rôzne pečivo a koláče – 
zaujímavé sú nielen svojou chuťou 
a tvarom, ale aj krajovými menami: 
baba, mrváň, calta, kucheň, makov-
ník, orešník, štedrák, kračun… na 
západnom a strednom Slovensku sa 
dávnejšie pridali i vianočné oblátky.

Na vianočný stôl patrilo tiež ovo-
cie – čerstvé aj sušené a k nemu ore-
chy. Každému z jedál sa tradične 
pripisovala nejaká magická funkcia 
a magický účinok mal aj počet podáva-

ných chodov – se-
dem alebo deväť… 
Podľa publikácie 
„Slovenský rok“

 od R. Stoličnej – Mikolajovej

Veru, dalo by sa pokračovať ďalej 
a pridať aj zaužívané tradície z vlast-
nej rodiny – veď Vianoce sú naozaj 
sviatkami návratov – do detstva, do 
vlastnej najbližšej rodiny, do svojho 
srdca, pamäte…

Poďme si prečítať spomienkovú 
esej jedného z významných sloven-
ských spisovateľov, ktorého osud 
zavial po druhej svetovej vojne ďale-
ko od Slovenska až do Južnej Ameri-
ky. V roku 1959 píše:

Jozef Cíger Hronský:
Lepšie zažať svetielko
ako preklínať tmu

Na Vianoce, na Štedrý večer mys-
lím – ani niet tmy vo svete. Aspoň 
nie v tom svete, v ktorom som rástol 
a ktorý sa mi hlboko vtisol do duše. 
I do srdca.

Za detstva celý rok som čakával na 
utiereň. Týždne pred Štedrým veče-
rom sme sa hádali medzi bratmi, kto 
ponesie lampáš, lebo to boli ešte krás-

ne časy, keď hocikde pouličného svet-
la nebolo, ba veď dolu dolinami niet 
ho ani dnes. Mnohí na Vianoce – teda 
aj my – niesli sme lampáš na polnoč-
nú, hoci na oblohe bolo plno hviezd 
a mesiac sa naširoko usmieval.

Ale to tak muselo byť.
Veď sa naširoko roztekala pieseň: 

„Narodil sa Kristus Pán, veseľme 
sa…radujme sa!“ Akože mohlo byť 
ináč?! Zdalo sa mi za oných čias, 
akoby sa hviezdy boli poschodili do 
našich dolín a tak sa tu dolu pohybu-
jú ako po oblohe. Aj kostolné obloky 
žiarili, vo vnútri bolo plno svetla a ľu-
dia mali v zrazu mnoho veselosti…

Mnoho veselosti, mnoho svetielok 
sme mali aj na vianočnom stromčeku 
a chceli sme ich mať ešte viac… Lež 
prešli roky a cez mnohé prešli aj iné 
Vianoce. Dotisla sa do nich – čierňa-
va. Pamätám sa na veľkú metelicu – 
mokré chumáče snehu nám bičovali 
tváre, ale aj tak sme šli na polnočnú. 
Azda sme cítili, že nám treba nabrať 
svetla… aj na ďalšie roky…

Tma je vždy na stráži. Hneď sa 
dotisne, len čo pozabudneš zažať 
svetielko –

Raz na Vianoce bol brat chorý.
Raz na Vianoce nám chýbala naša 

mama…
Lebo míňali sa roky.
Raz na bojisku v zákopoch sme 

mali iba jednu sviečku, na Štedrý 
večer. Ktosi ju zachoval pre tento 
večer, tak sme ju v mokrom zákope 
pod plášťom zažali a jeden po dru-
hom sme ju chodili pozerať.

V roku 1944 tanky nám chodi-
li popod obloky na Štedrý večer, 
svetielka sa triasli na vianočnej 
jedličke, lietadlá sa tmolili pod 
hviezdami – mnoho bolo čierňav, 
naokolo mnoho úzkosti, a predsa 
sme sa premáhali a skusovali spie-
vať: „Radujme sa… veseľme sa…“ 
Nebola to radosť toho večera, nebo-
la to sila toho Štedrého dňa, bolo to 
čosi inšie:

Boli to svetielka v nás – zo všet-
kých predošlých Vianoc. Boli to 
piesne, čo sa v našich dušiach usa-
lašili za oných radostných chvíľ det-

stva, boli to Otčenáše, čo nám naše 
mamy hlboko zaštepili do srdca. 
Boli to staré, dávne svetielka, čo nás 
teraz chránili. Aby nás nepridusila 
tma, nezdolala beznádej…

Svetielka viery, svetielka lásky a ná-
dejí – lebo na každého kdesi číha aj 
tma. Ale kto bude nosiť v sebe svetlá, 
nebude ani ťažké chvíle preklínať…

Už som dávno šedivý, ale tak sa 
mi neraz zdá, že držím v ruke onen 
vianočný lampáš z detstva a ten mi 
svieti, ukazuje cestu jasne i dnes, keď 
občas sám neviem, kade sa hnúť.

Štefan Žáry : Zametač
Do bieleho ešte snehu,

ktorým brodí práve vtač,
píše svoju ľudskú nehu

včasný básnik – zametač.
Zavše sa mu zaligoce
v oku slza od mrazu.

Kto vie čítať a má srdce,
rozumie mu odrazu.

Igor Janota: Povesť o zlatej rybke
Velebne sa valí Du-

naj cez bratislavskú 
bránu a za ňou sa roz-
lieva do ramien a zá-

tok. Sú ony zdrojom obživy husto 
obývanej rybárskej osady v Podhra-
dí. Bratislavskí rybári boli známi 
široko-ďaleko, veď ryby od nich ku-
povalo aj panstvo zo širokého okolia: 
od Malaciek, Stupavy, Pezinka aj Tr-
navy, a tak mali ľudia v osade o prácu 
a príjem postarané.

Bratislavčania jedli ryby po celý 
rok, ale najväčší záujem bol o ne, 
pravdaže, pred Vianocami. V jednej 
uličke pri Rybnom trhu býval Juraj, 
statný mládenec a dobrý rybár. Več-
ne usmiaty a dobráčisko od kosti. 
Paničky, gazdinky aj slúžky z celej 
Bratislavy ho dob-
re poznali a každá 
uňho rada nakupo-
vala. Aj na Štedrý 
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deň ráno nebolo inak. Raz – dva sa 
jeho úlovok rozpredal.

Keď Jurko už pred obedom všet-
ky ryby rozpredal, zmyslel si, že sa 
pustí na Dunaj ešte raz. Nepôjde 
nadlho, len zavesluje k Pečenskému 
ramenu a hodí sieť. Čo chytí, to chy-
tí – o chvíľu bude na trhu späť.

Tak aj urobil. Lenže sieť, keď ju 
ťahal nazad do člna, šla veľmi, veľmi 
ťažko. Najprv sa zaradoval, že bude 
mať hojný úlovok, ale čosi sa mu ne-
pozdávalo. Sieť šla ťažko, ale neboli 
v nej žiadne ryby. Pomyslel si, že sa 
mu asi zachytila o nejaký koreň, tak 
poriadne trhol. Veď ak sieť pretrhne, 
ľahko ju opäť pozašíva.

Ale čo to? Keď sieť vytiahol, oslepila 
ho náramná žiara. Zo siete do člnka 
padla ryba a v nej sa odrážalo slnko 
ešte viac ako v zrkadle. Zlatá rybka! 
Nie veľká, ale s korunkou na hlave 
a šupiny? Samé drobné diamanty!

Jurko, Juričko - prehovorila rybka 
ľudským hlasom – pusť ma, prosím 
ťa! Kráľovsky sa ti odmením. Neboj 
sa, neoklamem ťa. Som ženou naj-
bohatšieho dunajského vodníka – 
ten ocení tvoju dobrotivosť.

Juraj ani chvíľu neotáľal. Hoci sa 
mu rybka páčila – taký úlovok by 
mu všetci rybári závideli – nechcel 
jej vziať slobodu.

Dobre, moja. Plávaj si k svojmu 
mužovi a pozdravuj ho! – povedal 
a pustil rybku do vody. Len čo táto 
dopadla na hladinu, zdvihla sa veľ-
ká vlna, div neprevrátila Jurajov čln 
a z Dunaja sa ozval mocný hlas:

Pusť sieť do vody ešte raz! A len 
raz zatiahni! Čo chytíš, je len tvoje. 
Nič z toho nepredávaj a čo na veče-
ru nezješ, nevyhadzuj! Iba tanierom 
prikry a počkaj do polnoci! Potom 
sa pozri!

Juraj poslúchol a hodil sieť do vody. 
Čoskoro sa mu v nej trepal veľký kapor 
so šupinami ako na pol dlane. Trochu 
mu bolo ľúto, že sa už nemá s čím vrá-
tiť na trh, ale to, čo zažil, bolo naňho 
priveľa. A tak sa pobral rovno domov. 
Veľkého kapra si sám pripravil a dobre 
sa najedol. Čo ostalo, prikryl druhým 

tanierom a pobral sa po susedoch pekne 
im zavinšovať k Vianociam.

Keď začali zvony zvolávať ľudí na pol-
nočnú, pobral sa milý Juraj domov. Až 
keď odbila polnoc, nadvihol horný ta-
nier – a pod ním? Celé hrudky čistého 
zlata – ligotali sa ako diamanty…

A tak sa stal z Juraja bohatý a vážený 
človek. Nikdy nezabudol na zlatú rybku, 
ale ani nespyšnel. Rád pomáhal svojim 
kamarátom aj susedom v tvŕdzi. Keď si 
postavil pekný veľký dom, dal ozdobiť 
jeho portál obrazom zlatej rybky.

Keby omnoho neskôr, až po rokoch 
druhej svetovej vojny, neboli zbúra-
li Podhradie, možno by na Jurajovom 
dome žiarila rybka doteraz. Takto sa 
však dá nájsť len na starých fotografi ách.

Z publikácie Legendy a mýty starej 
Bratislavy – krátené

Štefan Žáry: Chvála čaju
Mám zbierku čajov:

čínsky, cejlónsky i ruský.
No najradšej mám

kvety z lipy.
Voňajú detstvom,
rodným krajom,

ktorý ako lipa
vonia, kypí.

Sám si ho varím,
sladím medom.

Lipový čaj je
splátka dedom,

o tieto lipy
v bájnej chvíli

do našej pôdy zasadili.

Darčeková dilema
Šesťdesiate – sedemdesiate roky 

minulého storočia – v nich doslova 
„výbuch“ umelých hmôt. Chemicky 
priemysel ponúkal svoje výdobytky 
na všetky strany, aj do domácností – 
taniere, misky, dokonca aj príbory 
z netradičného materiálu – nerozbit-
né, lacné!!!, ale aj módne „šuštiaky“, 
čo po nich iba stekal dážď, no vyzerali 
omnoho lepšie ako tradičné pršiplášte, 
neskôr dederónové košele, silonky, 
ešte neskôr aj „krimplen“, silon, tesil – 
šatovky na módne oblečenie. Jasné, že 

sa kupovali, zháňali, chceli… veď boli 
v tej dobe „in“, aj keď sme to slovo ešte 
nepoužívali.

Neviem z tejto doby zabudnúť na 
jedny naše rodinné Vianoce, ktoré… 
radšej začnem trochu pred nimi:

Bolo to obdobie, keď sme aj my, deti 
(mladší brat a ja), už robili so svojimi 
darčekmi tajnosti. Každý sám (rodi-
čia pre nás iste spolu) aj vymýšľal, aj 
vyberal, aj kupoval pre ostatných, do-
konca aj skrýval. V dvojizbovom byte 
to nebolo ľahké, ale kto chce, poradí 
si. A tak sme obaja s bratom využili na 
najväčšie dva darčeky aj našu pivnicu.

Jedlo na Štedrú večeru už bolo hoto-
vé, ale z izby od stromčeka sa stále ne-
ozýval hlas zvončeka. To sa náš otecko 
opäť pozabudol – zvykol totiž nielen 
baliť rodičovské darčeky, ale vymýš-
ľal k nim a písal na menovky aj krátke 
veršíky či hádanky. Aj vtedy sa pri nich 
zamotal, až sme ho museli vyklopká-
vaním na dvere popohnať.

Avšak keď sme konečne vošli do 
izby – neuveriteľné!!! – záľaha dar-
čekov pod stromčekom! Malé, väčšie 
aj štyri veľmi veľké!

Kanady! – pomyslel si brat a vraj sa 
mu zazdalo, že už na nich aj lieta po 
ľade. Snehovky! –skrslo v mojej hlave, 
lebo sme mali s mamičkou v tom čase 
rovnaké číslo obuvi, tak som si pomys-
lela…

Dva veľké darčeky boli zabalené 
v „našom“ papieri, to sme s bratom 
presne vedeli, čo tam je, aj pre koho. 
Po večeri hurá, ku stromčeku a brat 
hneď aj siahol po veľkých darčekoch 
v „rodičovskom“ papieri. Lež ani je-
den nebol pre nás, deti, obidva boli pre 
maminku. Nuž sa rozdávali postupne 
všetky darčeky a vzápätí aj vybaľovali. 
Neboli v nich síce ani kanady, ani sne-
hovky, ale aj tak nám rodičia svojimi 
darčekmi ulahodili.

Pred oteckom a nami dvoma už svie-
tila kôpka rôznych potešení aj kopa 
vianočného papiera, len pred našou 
maminkou stáli v pozore štyri najväč-
šie balíky.

Mami, maminka, odbaľ si tento 
môj – vraví brat a už aj rozbaľuje dar-
ček v „jeho“ papieri.

28



 VIANOČNÁ PRÍLOHA

Pridávam sa aj ja, odbaľujem 
druhý darček a naša mamka 
pomaly, pomaličky ďalšie dva. 
Z veľkých papierových škatúľ vy-
ťahujeme: jednu „jenskú“ misu, 
druhú, tretiu aj s dvomi vrchnákmi, 
zo štvrtej vyskočil velikánsky pekáč na 
hus… tiež z jenského skla!

Sedí naša maminka vo fotelke a pred 
ňou sa leskne novučičký jenský riad!

Vidím, Ježiško mi chce uľahčiť v ku-
chyni – vraví tíško, aj sa usmieva naša 
milovaná maminka, len je to akýsi 
smutný, či kyslý úsmev - - -

Vtedy nám to všetkým trom došlo – 
veď sme ani jeden z nás nevymysleli 
pre ňu osobný, malý darček pre po-
tešenie!!! Iba samé praktické – a vlast-
ne slúžiace nám všetkým…

Aj naša radosť bola odrazu akási 
horká… oteckova iste, veď on kvô-
li svojmu „veršovaniu za Ježiška“ 
celkom zabudol na svoj najpodstat-
nejší darček – pre milovanú polovič-
ku – fl akónik s voňavkou „živé kve-
ty“ (to bol tiež vtedajší módny hit) 
a peknú keramickú brošňu. Ostali, 
chuderky, ležať v zásuvke jeho písa-
cieho stola - ešte nezabalené, ale už 
s pripraveným veršíkom!

Ten asi pomohol, lebo na prvý via-
nočný sviatok sa už naša maminka 
veselo smiala a všetkých si nás dobe-
rala s „jenským riadom“… Dodnes 
s bratom opatrujeme jednu misku, 
vlastne iba vrchnák z toho riadu… 
ale aj veľa krásnych spomienok na 
našich milovaných rodičov. D.L.

Zimné hádanky pre vnúčatá:
Mária Rázusová – Martáková:
Čo je to?

Letia, letia hviezdy biele, ako z či-
piek tkané celé!

Plno je ich na stráni. Chytíš – voda 
na dlani.

Elena Čepčeková :
Tri zimné hádanky
1. Visia, visia ostré meče, vôkol strechy, 
vôkol vrát.

Iba slnko dokáže ich poti-
chučky odopiať.
2. Zavítal k nám taký 
hosť, čo cez potok spravil 

most, z okna spravil zá-
hradku, zahatal nám vyhliadku.

3. Keď je prašná cesta, nepohnú sa 
z miesta,
a keď sa ľad zatrblieta, každá ako strela 
lieta.
Dobroslava Luknárová: Doplň do 
veršíka
1. Z babkinej kuchyne vábna vôňa 
preniká,
keď sa pečú medovníčky: med, škorica…
2. Zlatý kabátik, z papiera sukienka,
srdiečko má z marcipánu na stromče-
ku…
3. Milióny hviezdičiek a rachot – oj-jo-
jój!
Takto len raz v roku šantí silvestrovský…
(ykčolv évohenS, elúcneC, zárM, elu-
čroK, aklinaV, aknólaS, jortsoňhO)

Tichučko, tíško nôcka sadá,
drobný dáždik sa trúsi -
Srdce sa láske poddáva,

keď zaznie z polnočných veží
pesnička tichá, vianočná

Znie pieseň. Nocou sa preplieta
v dažďových kvapkách mäkko padá –

Nech od srdca k srdcu prelieta,
nech pod stromčeky v izbách sadá

a deťom šepká príbeh starý –

Nech na chvíľku, aspoň kratučkú
je náš svet o láske a dobrej vôli –

Nech nôti polnočnú pesničku
i dážď a vietor na svet celý:

„Tu láska v jasličkách spinká…“

… a má kto nad ňou bdieť –
Neboj sa, dieťatko!
Podumaj, človek –
S láskou môže byť

krajší a lepší náš svet.

S prianím krásnych Vianoc a dobrého vstupu do nového roku 2017 pozdravuje čitateľov 
Tretieho veku redakčná rada. Prílohu zostavila Mgr. D.Luknárová
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Krásne Vianoce všetkým!
Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc, je typická via-

nočná výzdoba, ktorá dotvára čaro Vianoc. Adventné 
vence, vianočné aranžmá, vianočné gule a ďalšie via-
nočné ozdoby a dekorácie zdobia náš vianočný strom-
ček, ale aj ďalšie časti našich príbytkov v období Vianoc. Ak hľadáte inšpiráciu 
ako urobiť Vaše Vianoce ešte zaujímavejšie, mali ste byť s nami v klube jedno-
ty dôchodcov v bazilikone dňa 15. 11. 2016. V toto popoludnie nás navštívila 
pani Vladka Kozánková, ktorá je ako dobrá víla, trpezlivá, šikovná a aj nám 
skôr narodeným rada vysvetlí, názorne ukáže a znovu a znovu…. Naša Vlad-
ka Kozánková nie je u nás prvýkrát, pretože na jar sme s ňou vyrábali krásne 
kvetinky, ale dnes nám prišla ukázať výrobu vianočných stromčekov a via-
nočných gulí. Máme v našom meste obyvateľov, ktorým už rôčky nedovoľujú 
vyrobiť a vyzdobiť si svoj byt, preto naše vianočné stromčeky a gule budú slú-
žiť ako darček k Vianociam pre našich prestárlych obyvateľov.

Pani Vladka len stihla vybaliť a už sa naše dievčatá pustili do vytvárania via-
nočných stromčekov a to : pp. Milka Vajčiová, Viera Kákošová, Štefka Matu-
lová, Anna Bakičová a pani Albínka Štefancová. Nasledovala výroba vianoč-
ných gulí. Všetci sme sa pri výrobe týchto vianočných symbolov v myšlienkach 
preniesli do našich domovov. Veď Vianoce nie sú o darčekoch, sú hlavne o nás 
a našich rodinách, sú o spolupatričnosti človeka s človekom. Vianoce sú ča-
rovným obdobím, ktoré by malo zostať v našom srdci čo najdlhšie.

 Mária Vizváryová
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KRÍŽKOVA 

zn. auto-
sviečok 
rímske číslo 
1501

druh 
antilopy 
uzlina (lek.)

fúkaním 
odstráni

Eva (dom.) 
šplechol

lesklý náter 

2

obytná 
predsieň 
mužské 
meno

staršie muž. 
meno 
obyvatelia 
Tatárska

hltavo 
odpili 
súbor 
aktivistov

nezhoda 
pomocná 
veta (mat.)

chválospev 
stará ruská 
dĺžková 
miera

dával rady 
pijanské 
piesne

Klaudius 
(dom.) 
vzal do 
nájmu

často sadí 
cval

nahádzal 
(expr.) 
ženské 
meno

stelesnil 
chlapčisko 
(expr.)

oblizovali 
slávnostná 
sieň

urobil 
nemým 
rúbalo

spojovací 
klin 
formoval, 
odlieval

plemeno 
koní 
posadil sa

nárazmi 
utlačil

Mária 
(dom.) 
EČV Detvy

slovesná 
predpona 
Dionýzia 
(dom.)

dielo 
sochára 
nikotínová 
kyselina

staro-
rímsky 
obetný oltár 
mienka

šaty (kniž.) 
rumunské 
platidlo

konštrukcia 
na chovanie 
včiel

obostrieš

kdeže

ohromná, 
nesmierna 
(expr.)

1

EČV Šale

opera G. 
Verdiho

Pomôcky: 
LAMPONS, 
NODUS, 
ARŠÍN, ARA

skratka 
kapitána

Pomôcky: 
NIACÍN, 
SVAROG, 
PAIAN

staro-
slovanský 
boh ohňa

kypril pôdu 
pluhom

trblietavé 
pliešky 
na ozdobu 
šiat

delila 
na kusy 
(slang.)

vznášala 
sa 
vo vzduchu

poraníš sa

4
používalo, 
uplat-
ňovalo

európsky 
pohár 
parožok

značka 
vápnika 
skr. štátu 
Maryland

skratka 
okresného 
výboru

EČV Bytče podstielal
výrobok 
z kyslého 
mlieka

viedol 
rozhovor 
s istým 
cieľom

značka 
irídia

zvýšený 
tón E

nápoj 
z rastlin-
ných 
plodov

Pomôcky: 
KÁMA, GA-
LOP, LEMA, 
PAL, NORIK

miesením 
utvoríAutor: J. M. 3 nalievala

bielosť, 
bieloba 
(kniž.)

mne 
patriaca 
zn. elektrón-
voltu

prejav 
známky 
života

ruský 
súhlas

dojednal 
(zried.)

jednoliato

Krížovka z denníka Pravda

Denník Pravda a prílohy,  
ktoré poradia i zabavia

y, 
bavia

Príloha pre šikovné deti a múdrych rodičov 

Hádanky z denníka

pre šikovné deti a múdrych rodičov 

Háádanky z denníka

Príloha 

Hľadanie

Na obrázku sú štyri veci patriace k hokeju. 

Vieš ich nájsť?

Nájdi správnu paličku

Princeznina palička nie je ružová ani červená 

a má mašličku

pre šikko é detvné deti údrych ro
a múdrych rod

PP ílohaPríloha 

dičov dičov

Ta
jn

ič
ka

: .
..v

yt
vo

riť
 v

eľ
di

el
a 

a 
pr

ek
áž

aj
ú 

im
 v

 ic
h 

re
al

iz
ác

ii.

Oscar Wilde: Ženy podnecujú v mužoch túžbu...
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Celoslovenské stretnutie 
seniorov v Bratislave - november 2016

 Foto: A. Holubanská


