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Našim čitateľom
do pozornosti

Radi vítame aj uverejňujeme
Vaše príspevky. Z technických
dôvodov Vás žiadame o ich
elektronickú formu. Prijímame
ich na adrese: redakcia3vek@
gmail.com, resp. lipianskyvl@
gmail.com. Ďakujeme.
f redakcia

Hrdé bilancovanie
v našich základných organizáciách
Milé čitateľky, čitatelia!

Verím, že ste všetci prežili pokojné a príjemné
vianočne sviatky a správnou nohou ste vykročili do
roku 2019. Prajem všetkým, aby tento rok bol rokom o ľudskom porozumení a zdraví. Aby to boli časy v kruhu rodiny
a dobrých priateľov. Želáme si, aby nám i naďalej venovala naša spoločnosť pozornosť, podporu a starostlivosť.
V nasledujúcich týždňoch sa budeme stretávať na našich členských
schôdzach v JDS. Bude to veľká príležitosť bilancovať všestranne bohatú
činnosť a poďakovať predsedom a obetavým členom výborov, hospodárom a revízorom za obetavú aktivitu v prospech všetkých členov. Budete
si schvaľovať aj plány na tento rok. Veď vy ste základným kameňom úspechov celej Jednoty dôchodcov!
V najbližších týždňoch po krajoch preškolíme hospodárov i revízorov ZO JDS. Je tu príležitosť poďakovať pani starostkám a primátorkám, pánom starostom a primátorom za celoročnú pomoc a podporu.
Na konci obdobia Úcty k starším nás prijal predseda Vlády SR pán Peter Pellegrini.
Dobre nám padli jeho slová ocenenia našej spoločnej práce, jeho poďakovanie za výsledky, ktoré sme dosiahli v sociálnej oblasti, zdravotnej starostlivosti aj v bohatej kultúrno-záujmovej i športovo-turistickej činnosti.
My sme zase mali príležitosť poďakovať Vláde SR, Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvu zdravotníctva i Ministerstvu kultúry za
pozornosť a efektívnu podporu. Dostali sme prísľub, že s takýmto pochopením môžeme aj naďalej počítať. Veď naše priority sú dôležité pre všetkých
seniorov. Ide o realizáciu trinásteho dôchodku, väčšej pozornosti zdravotnej prevencii i vytvoreniu optimálnych podmienok na pobyt seniorov v prirodzenom rodinnom prostredí. Povzbudzuje nás aj skutočnosť, že máme
prísľub podpory aj od ministra práce Jána Richtera, ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej i ministerky kultúry Ľubice Laššakovej.
Priatelia, želám Vám v ďalšom období veľa zdravia, radosti zo spoločnej práce a osobnú spokojnosť.
Ján Lipiansky, predseda JDS
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Mať dôvod ráno vstať…

Mám pred sebou všetkých 5
čísel, ktoré sme v priebehu roka
2018 spoločne pripravili. Naozaj
sa patrí povedať „spoločne“, lebo
na 160 stranách, čo tvoria 3.VEK
2018 doteraz, bolo uverejnených
celkom 128 príspevkov od vás,
naši milí čitatelia, čitateľky
aj prispievatelia v jednom.
Z rôznych končín Slovenska nám
posielate zaujímavé správy, reportáže aj fotografie o svojich seniorských aktivitách a mne sa stáva,
že neraz zatúžim byť ich priamou
účastníčkou. Spoznať mestečko,
obec, odkiaľ ste sa ozvali.
Stáva sa mi, že si musím privolať na pomoc internet, kde, v ktorej časti Slovenska vás hľadať.
Máme december a tešíme sa
z Vianoc. Čoskoro privítame rok
2019 a „rozbehneme sa“ v ňom –
uvedomujem si, že toto rozšírené
záverečné číslo XXIII. ročníka
nášho časopisu sa vám bude prihovárať predovšetkým v ňom.
Preto sme na jeho stránky vložili
nielen pohľady späť na podujatia,
ktoré sa konali, ale aj načrtnuté
perspektívy pre rok 2019.
Dovoľte mi poďakovať sa za
všetky vaše príspevky, ktoré nám
do redakčnej pošty prišli, aj za
váš čitateľský záujem i priazeň.
Rada vám prajem vôňou a spokojnosťou prepletené Vianoce
a do prichádzajúceho roka 2019
veľa, veľa zdravia, spokojnosti,
inšpirácie. Hlavne však prajné
rodinné prostredie a veľa dobrých priateľov.
f Dobroslava Luknárová

Jeseň života je zvláštne obdobie.
Všetko je zrazu inak. Zo stromov padá
lístie, rýchlo sa stmieva, zobúdzame sa
často s melanchóliou v duši. Deti ako
to lístie odišli z domu, majú vlastný život. Priatelia sú kdesi preč.
Podľa prieskumu považujú seniori za najdôležitejší pocit užitočnosti
a ako najväčšiu traumu opisujú pocit
osamelosti. Oboje sa však dá riešiť jednoduchým spôsobom. Dôležité je, aby
ste si našli činnosť, ktorá vás napĺňa.
Voľný čas by ste mali využiť na aktivity,
ktoré sú prospešné nielen pre vlastnú
psychohygienu, ale aj pre naše okolie.
A práve naše základné organizácie
JDS napomáhajú uskutočňovať množstvo podujatí, ktoré dokážu vyplniť
voľný čas. Stať sa členom JDS neznamená len pasívne prijímať určité výhody, ktoré sú nám poskytnuté, ale aktívne sa zapájať do jednotlivých podujatí,
ktoré naše základné, okresné i krajské
organizácie poriadajú.
Nie raz sa zamýšľam nad tým, či vôbec ešte teraz v tejto uponáhľanej dobe
potrebuje sused - suseda a priateľ priateľa. Často sme znechutení, všetci
sa niekam ponáhľame, riešime svoje
problémy. Nedovoľme súčasnej dobe,
aby z nás spravila ľudí s kamenným
srdcom. Byť starým nie je zásluha ani
prednosť, ale byť starým príjemným
človekom, ochotným podať pomocnú
ruku a myslieť aj na iných, je umenie.
Všetky veľké i malé podujatia, ktoré spoločne nazývame „Sami sebe“ si
zaslúžia úctu a obdiv. Dobrá nálada,
teplé ľudské slovo, príjemná atmosféra a na perách úsmev znamenajú veľa.
Všetci máme lepší pocit, že sme urobili niečo dobré a užitočné, a pekné.
Ten pocit prospešnej sebarealizácie
skrášľuje spomienky a tie nám ostávajú na celý ďalší zvyšok života.
V priebehu tohto roka bolo naše občianske združenie v znamení volieb.
Pred nedávnom prebehli v našej spoločnosti aj komunálne voľby. Patrilo
sa nám odchádzajúcim funkcionárom
JDS aj členom samosprávy úprimne

poďakovať a novým - nastupujúcim zaželať veľa síl a elánu a smerom k nám,
seniorom, aj veľa ľudskej empatie.

Vzájomná spolupráca medzi JDS
a primátormi miest i starostami obcí
je zmysluplná. Nám napomáha k spríjemneniu jesene nášho života a im
vždy poslúži životnou skúsenosťou
a dobre mienenou radou. V našom
kraji si veľmi ceníme dobrú spoluprácu s našimi mestskými aj obecnými
úradmi. S VÚC máme podpísané memorandum o spolupráci.
Dovoľte mi aj touto cestou a možno
aj zovšeobecnene za celú našu JDS
v smerovaní na celé naše Slovensko
sa poďakovať všetkým predsedom ZO
a ich členom, funkcionárom v OO
JDS i KO JDS, a na druhej strane primátorkám a primátorom, starostkám
a starostom, sponzorom a priateľom,
teda všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili a pomohli nám pri
organizovaní našich seniorských podujatí. Spoločne sme prinášali radosť,
ale spoločne sme si ju mohli aj dopriať.
Vďaka za obetavú prácu, porozumenie, dobré nápady a ich realizáciu ako
aj tvorbu prospešných medziľudských
vzťahov.
Život je dar, ktorý sme kedysi dostali,
prijali od svojich rodičov. Kým žijeme,
nikdy nie je neskoro začať žiť svoj život
naplno. Možno trochu ináč, v inom
tempe a možnostiach, ale s rovnakou
chuťou. Je to krásna výzva a hlavne
cesta, po ktorej si môžeme vychádzať
v ústrety.

f Mgr. Anna Prokešová
predsedníčka KO JDS Trenčín
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Listovanie v kronike

Dnes ani nie tak ďaleko – len k decembrovému číslu nášho časopisu z roku 2015. Bol to rok 25. výročia založenia JDS, ku ktorému udelil minister práce sociálnych vecí a rodiny SR J. Richter nášmu občianskemu združeniu
Pamätnú medailu za dlhoročnú úspešnú prácu a podporu všestranného a kultúrneho rozvoja seniorov, vytváranie
priestoru pre ich plnohodnotnú sebarealizáciu v rodinnom a spoločenskom živote, za aktívne a konštruktívne návrhy
na ochranu práv seniorov.
Popri množstve článkov z bohatej činnosti organizácií JDS boli v tom čísle uverejnené aj viaceré odborné články,
napr. Počítačová gramotnosť našich seniorov napreduje, Predstavujeme novú 20 eurovú bankovku série Európa, Na
senioroch parazituje množstvo podvodníkov, Zoznam potravín, pri ktorých sa od januára 2016 zníži DPH z 20 na
10 %, od Ing. M. Majtána, Phd : Budúcnosť dôchodcov.
Na str. 28 ma zaujala esej od Mgr. A. Kopčákovej, predsedníčky ZO JDS v Šambrone, okr. Stará Ľubovňa, s názvom:

Život

Matka Tereza napísala o živote krátku, ale výstižnú
báseň, ktorou oslovila všetky generácie. Ja vám ju ponúkam v úprave pre seniorov.
Život je šanca – využi ju – každú šancu, ktorú nám život ponúka, využime naplno, lebo nevieme, koľko šancí
nám ešte život ponúkne.
Život je krása – obdivuj ju – krása nie je len hladká
pleť, mladistvý vzhľad, rezký krok, ale krása sú aj vrásky
na čele, biele vlasy a múdrosť v oku.
Život je sen – uskutočni ho – aj keď sú naše sny častokrát čierno-biele, my si ich uskutočňujeme vo farebnom
a veselom vydaní. Ak máme ešte nesplnený sen, neodkladajme jeho uskutočnenie.
Život je výzva – prijmi ju – každú životnú výzvu prijmime s pokorou a napĺňajme ju s pomocou rodiny, blízkych priateľov…
Život je povinnosť – naplň ju – aj keď nemusíme každé ráno skoro vstávať do práce, cez deň jej vykonáme
viac než dosť. Sme tí, ktorí si plníme svoje povinnosti,
ale často aj povinnosti iných.
Život je hra – hraj ju – hra vraj patrí do detstva, ale
verte, patrí aj do staroby. Hrajme sa, zabávajme sa, aby
sme omladli na duši i na tele a pritom pozabudli na všetky naše boliestky.
Život je bohatstvo – ochraňuj ho – bohatstvo to nie
sú len materiálne veci, ale v našom veku je to najmä duchovné bohatstvo – naše životné skúsenosti, hodnoty,
vytvorené našimi rukami. Toto bohatstvo odovzdávame
ďalším generáciám, aby ho ony obohatili a odovzdali ďalej.
Život je sľub – splň ho – sme vo veku, kedy už nedávame nesplniteľné sľuby, ale len také, ktoré dokážeme
v rámci našich síl splniť.
Život je láska – poteš sa s ňou – v každom veku má
láska inú podobu, ale je. Potešme sa láskou našich najbližších, láskou priateľov. Nezabúdajme, že je krásne
lásku dostávať, ale ešte krajšie je lásku rozdávať.
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Život je smútok – prekonaj ho – v seniorskom veku
sa častejšie stretávame so smútkom v duši, so smútkom
zo sklamania, nepochopenia. Vždy musíme nájsť silu vyčariť úsmev a prekonávať nástrahy života
Život je boj – prijmi ho – celý náš život je naplnený
bojom – snahou o niečo, za niekoho alebo pre niekoho.
Aj dnes bojujeme za dôstojný život, denne prijímame
výzvy, ktoré zvládame ľahšie, ak máme okolo seba ľudí
ochotných nám pomôcť.
Život je šťastie – zaslúž si ho – v jednotlivých obdobiach ľudského života sme za šťastie považovali vždy niečo iné. Dnes za šťastie považujeme každý deň, do ktorého sa zobudíme. Svoje osobné šťastie sme si zaslúžili za
svoj doterajší život. Je uložené v maličkostiach, ale má
rýdzosť zlata.
Život je život – ži ho – život je dar, ktorý sme dostali
a každý z nás ho prežil a stále prežíva podľa svojich najlepších predstáv, ale v konkrétnych podmienkach každého nového dňa. Žime ho naďalej pre seba, žime ho pre
iných, užívajme si každú sekundu tohto neuveriteľného
a vzácneho daru.

f Mgr. A. Kopčáková,
ZO JDS Šambron

Predseda vlády SR Peter Pellegrini
sa stretol s predstaviteľmi JDS
Predseda vlády SR Peter Pellegrini
prijal 28. novembra 2018 na Úrade
vlády SR delegáciu zástupcov JDS
na čele s jej predsedom J. Lipianskym. Stretnutie symbolicky uzavrelo tohtoročné podujatia JDS v rámci
aktivít Úcty k starším.
Rozhovor s premiérom sa dotýkal
viacerých oblastí života seniorov
v SR, ale aj občanov, ktorí sa k dôchodkovému veku blížia. „Ľudia,
ktorí celý život pracujú, majú právo
na dôstojnú starobu. Je povinnosťou
spoločnosti, vlády, ale aj mladej generácie, aby myslela na seniorov“povedal predseda vlády a dodal, že
sa práve o pár dní začne dôchodcom
vyplácať tradičný vianočný príspevok a v budúcom roku plánuje vláda
tento príspevok zdvojnásobiť.
Začína sa tiež diskusia o 13. dôchodku pre seniorov, ktorý by mohol byť zavedený už v nasledujúcom
roku. Vláda má zámer zvýšiť podporu kúpeľných poukazov pre seniorov,
v súčasnosti sa realizujú masívne investície do slovenských nemocníc.
„Nové nemocničné lôžka, technika
a tiež viac lôžok pre dlhodobo chorých, to sú všetko opatrenia, ktoré
prispievajú k skvalitneniu zdravot-

nej starostlivosti o občanov, teda aj
seniorov“, povedal P. Pellegrini.
Predseda JDS J. Lipiansky nielen
v mene delegácie, ale celej členskej
základne JDS, vyslovil poďakovanie Vláde SR za všetky opatrenia,
ktorými sa podarilo zlepšiť a stále
viac zlepšovať každodenný štandard
života seniorov. Vyzdvihol dobrú
spoluprácu s rezortmi kultúry, zdra-

votníctva a hlavne s ministerstvom
práce, sociálnych vecí a rodiny.

f – red. -
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SLOVO POHLADKÁ…

Najprv bol nápad, po čase jeho
prvá realizácia v Martine. K Martinu sa pridala Trnava, potom Nitra,
o rok Revúca a piaty ročník tohto
veľmi zaujímavého projektu si našiel miesto v Bratislave. V mnohých
ohľadoch symbolicky, lebo sa dátumovo aj miestom svojej realizácie, aj
svojím základným smerovaním prepojil s vyvrcholením osláv 100. výročia vzniku ČSR. Rok 2018 poskytol široký priestor na pripomienku
viacerých medzníkov v novodobej
histórii Slovenska, v pozitívnom aj
negatívnom ponímaní - s osudovým
číslo „8“ na mieste jednotiek. A tak
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funkciu aj závažnosť „slova“ podčiarkovali mnohé podujatia.
5. ročník Celoslovenskej prehliadky v prednese poézie, prózy
a vlastnej tvorby seniorov bol iste
jedným z nich.
Pre seniorov – recitátorov aj predsedov KO JDS bol na 18. a 19. októbra pripravený hodnotný program,
na príprave a realizácii ktorého sa
podieľali popri ústredí JDS KO JDS
Bratislava a predovšetkým OO JDS
BA Staré Mesto. Už 18. 10. v popoludňajších hodinách prijal účastníkov Prehliadky starosta MČ BA Staré
Mesto R. Števčík a po veľmi srdečnej
besede ich obdaril práve vydanou
publikáciou o Bratislave „Frech K.“
Nasledovala prechádzka po Barokovej záhrade Bratislavského hradu
a potom prehliadka jeho reprezentačných priestorov s podrobným odborných výkladom (L. Kittlerová).
Stretli sa známi, niekoľkoroční
účastníci tohto podujatia s novými
a možnosti na vzájomné rozhovory
sa preniesli do spoločnej večere aj

následného spoločenského podujatia v jedálni reštaurácie v budove
Istropolisu. Rozprávalo sa, spievalo,
tancovalo…
19. októbra okolo 8:00 hod. sa
vcelku príjemne dalo pozorovať peripetie rannej dopravnej špičky v našom hlavnom meste spoza okien pohodlného autobusu, ktorý previezol
účastníkov Prehliadky z Trnavského
Mýta na Župné námestie. Impozantná budova Župného domu, reprezentačných priestorov NR SR, privítala
svojich hostí nielen prísnym bezpečnostným poriadkom, ale hlavne dôstojnou krásou svojho interiéru.
Rozsvietená Rokovacia sála (Zapísala sa do dejín slovenského parlamentarizmu dvoma významnými
udalosťami, tvoriacimi prelom vo
vývoji a smerovaní emancipačného
procesu slovenského národa: 17. júla
1992 poslanci SNR schválili Deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej
republiky a následne 1. septembra
1992 prijali Ústavu SR, preto nesie
odvtedy názov Sieň Ústavy. Ďalším
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vývojom vnútropolitického hnutia
sa dlhoročné úsilie slovenského národa o vznik samostatnej Slovenskej republiky zavŕšilo jej utvorením
a vyhlásením 1. 1. 1993.) privítala
účastníkov Prehliadky aj pozvaných
divákov z radov seniorov, aj významných hostí svojou slávnostnou atmosférou. Podujatie sa konalo pod
záštitou predsedu NR SR JUDr.
A. Danka, s finančnou dotáciou
MK SR, a preto aj za prítomnosti
poslancov NR SR: predsedu výboru
NR SR pre kultúru a médiá Dušana Jarjabka a poslankyne NR SR,
členky výboru NR SR pre sociálne
veci Magdalény Kuciaňovej, ktorá
bola aj členkou hodnotiacej poroty.
V úvode programu zazneli príhovory predsedu JDS Ing. J. Lipianskeho ako aj predsedu Rady seniorov Českej republiky Dr. Z. Pernesa.
V krátkom kultúrnom programe
okrem hudobného vstupu (žiaci zo
ZUŠ Daliborovo nám., BA) a eseje
o živote od J. Gabena (recitátor p. J.
Kakaš, BA) odzneli aj verše v českom
jazyku v podaní podpredsedu Rady
seniorov ČR Ing. Milana Tarabu. Podpredseda JDS PhDr. A. Luknár, ktorý
úvodnú časť moderoval, predstavil

členky hodnotiacej poroty: Mgr. D.
Luknárovú (šéfredaktorku 3.VEKu),
p. M. Kuciaňovú, poslankyňu NR SR,
Dr. Noru Beňačkovú, televíznu hlásateľku a Ľubicu Janegovú, ved. odd.
kultúry MÚ BA Staré Mesto.
Podľa propozícií Prehliadky
každú KO JDS zastupovali 3 nominanti z krajských prehliadok.
Poradie ich vystúpení stanovilo
losovanie, a tak sa striedali prednesy poézie a prózy – autorské
i z dielne samotných seniorov.
Treba s potešením konštatovať,
že sa každým ročníkom čoraz viac
presadzuje práve vlastná tvorba
seniorov - v tomto, piatom ročníku, predstavoval jej podiel až 42
%. Výber autorov recitovaných
textov? Od V. Huga počnúc, cez
našich romantikov (A. Sládkovič
a J. Kráľ) k poézii a próze 20. stor.
(J. Smrek, M. Rúfus, R. Dilong až
po E. Petišku a D. Hlavatú). Žánrová pestrosť? Od formy legendy
cez baladu, poviedku, reportáž
až k lyrickým miniatúram… Vek
recitátorov? Podľa roku narodenia 1937 – 1956. Zvláštna „hra
náhody“ rozhodla pri losovaní
o tom, že záverečné vystúpe-

nie prináležalo práve najstaršiemu
účastníkovi Prehliadky – Mgr. Ladislavovi Kochjarovi z Muráňa, ale
aj to, že sled samotnej Prehliadky aj
začínal, aj končil vlastnou seniorskou lyrickou tvorbou. „Hoci nášmu
seniorskému veku akosi prináleží,
aj keď zato žneme od našich vnukov
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neraz kritiku, spomienkový optimizmus a na druhej strane tvrdší kritický postoj k súčasnosti, z dnešnej
záplavy myšlienok a básnických obrazov si odnášam pozitívny dojem
a široký harmonický súzvuk. Všetko,
čo bolo dnes dopoludnia povedané,
bolo o živote a o človeku. Teda o nás,
o našich snoch, obavách, poznaných
pravdách. A zato vám patrí, milé
recitátorky, recitátori, milí autori,
moje, naše úprimné poďakovanie“ –
ukončila svoj hodnotiaci príhovor po
skončení Prehliadky predsedníčka
hodnotiacej poroty. Z veršov, ktoré
odzneli, vybrala zopár citátov – možno najvýstižnejší bol: „ Slovo pohladká i vykričí – hovoriť slovo… je
ľudská cnosť…“ Všetky členky poroty
vyslovili svoje osobné zhodnotenie
a poďakovali recitujúcim za hlboký
umelecký i ľudský zážitok.
Záverom recitujúcim seniorom
odovzdali podpredseda JDS pre kultúru a voľnočasové aktivity PhDr. A.
Luknár, predsedníčka KO JDS Bratislava Dr. A. Királyová a predsedníčka
OO JDS a súčasne podpredsedníčka JDS p. V. Pokorná diplomy, kvety
a upomienkové predmety. Účastníkov podujatia milo prekvapila brožúrka o Župnom dome, vydaná ústredím
JDS pri tejto príležitosti. (Autorkou
textu je pracovníčka tlačového odboru Kancelárie NR SR PhDr. L. Kittlerová.) Poďakovanie od účastníkov
podujatia vyslovila za všetkých pani
Eva Kempová a ono skutočne patrí
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od Kancelárie NR SR a MÚ BA Staré
Mesto cez ústredie JDS až k širokému
prípravnému tímu pod vedením pp.
A. Kiralyovej a V. Pokornej.
Ešte záverečná fotka, ešte viacero rozhovorov do TV relácie Generácia s p. Oľgou Belešovou, ešte veľa
osobných rozhovorov, pokým nie je
potrebné ponáhľať sa na spiatočnú
cestu domov. Vždy to tak býva, keď
končia tieto naše seniorské podujatia. A keď sa lúčime, vždy k rozlúčke
patrí úprimné prianie zdravia a pohody a ešte to, čo nepovieme, ale čo si
iste pomyslíme: „ Nech len nám osud
dopraje, aby sme sa v dobrej pohode
stretli o nejaký čas pri ďalšom – obdobnom, či inom – podujatí.“
f D.L.
f Foto: A. Holubanská, D. Luknárová

Recitovali: Viera Ivargová, Eva
Kempová, Juraj Kochjar, Mária
Streicherová, Ján Želipský, Helena Čajková, Pavol Dolnák, Jolana
Prochotská, Marta Ivanovová, Dušan Danko, Helena Maláriková,
Dana Janebová, Eva Arvayová, Daniela Stašková, Anna Kopčáková,
Mária Kovalíková, Ladislav Jurík,
Zdenka Mahajová, Oľga Tinajová,
Emília Prodajová Mária Pogányová,
Mária Králiková, Karol Hanuľák,
Anna Olšovská, Marta Pavliščíková
Srdečne im blahoželáme!

f NA AKTUÁLNU TÉMU

ŽUPNÝ DOM V BRATISLAVE
Župný dom na Župnom námestí v pamiatkovej
zóne Bratislavy patrí medzi najvýznamnejšie kultúrne pamiatky nášho Hlavného mesta, v roku 1963 bol
vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

V roku 1946 sa budova bývalého Župného domu
stala sídlom Slovenskej národnej rady.

Župný dom - história

Budova, ktorej pôvodný názov sa zachoval, slúži v súčasnosti ako kongresové a konferenčné centrum na
reprezentačné účely NR SR aj na štátno-reprezentačné
účely.
Jej interiér je dekorovaný umeleckými dielami významných slovenských výtvarníkov 20. storočia. Najznámejším umeleckým dielom je olejomaľba „Ľudovít Štúr na
uhorskom sneme“ od Gejzu Salaya z roku 1950. Maľba
majstrovsky zachytáva Ľudovíta Štúra počas prejavu na
uhorskom sneme, kde oduševnene obhajuje slovenské
záujmy. Obraz krášli salón, pomenovaný na počesť vodcu
Slovákov z revolúcie rokov 1848 -1849 „Štúrov salón“.
Súčasťou salónu je tiež olejomaľba Tatry od J. Votrubu.
V priestoroch prvého poschodia sú umiestnené portréty
predsedov NR SR od maliara Stanislava Bubána.
Rokovacia sála Župného domu sa zapísala do dejín
slovenského parlamentarizmu dvoma významnými udalosťami, ktoré znamenali prelom vo vývoji a smerovaní
emancipačného procesu slovenského národa. 17. júla
1992 poslanci SNR práve v nej schválili Deklaráciu
o zvrchovanosti Slovenskej republiky a následne 1.
septembra 1992 slávnostne prijali Ústavu SR. Rokovacia sála sa od tohto momentu nazýva Sieň ústavy.
V roku 2007, na 15. výročie prijatia Ústavy SR, bola na
fasáde Župného domu odhalená pamätná tabuľa (z indickej žuly) od akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej,
ktorá pripomína tieto dva míľniky Slovenskej republiky,
s krátkym textom spisovateľa V. Mináča a úryvkom z hymnickej básne K. Kuzmányho „Kto za pravdu horí“.
Pre zasadnutia parlamentu slúžila rokovacia sála do
mája 1994, nakoľko od 25. mája zmenili poslanci NR SR
svoje sídlo. Stala sa ním novostavba budovy NR SR na
Hradnom vrchu, dnes na Námestí A. Dubčeka.

História jeho budovy siaha až do stredoveku, kedy tu
postavila svoj kláštor rehoľa Trinitárov. Základný kameň
novostavby kláštora položil palatín Mikuláš Pálffy 29.
júna 1721 a pravdepodobným autorom projektu bol Johann Lucas Hildebrant.
Keď cisár Jozef II. v roku 1782 rád zrušil, jeho priestory slúžili skoro do konca 18. storočia ako vojenský sklad.
V roku 1783 viedenský staviteľ J. Taller prestaval kláštor
na vojenskú nemocnicu a chudobinec. Pôvodné kláštorné cely sa premenili na nemocničné izby a ošetrovne,
súčasťou nemocnice bola aj lekáreň, byt pre chirurga,
kuchyňa a kúpeľne. Okrem toho sa v budove naďalej
zachovali dve väčšie miestnosti, vhodné na zhromaždenia – rokovacia sála (capitulum) a spoločná jedáleň (refektórium). Do roku 1802 slúžila budova ako posádková
nemocnica.
V ďalšom období sa budova stala sídlom
bratislavskej (prešporskej) župy
V rokoch 1844 -47 došlo k jej veľkej prestavbe podľa
plánov architekta z Pešti Jozefa Hilda, ktorú realizoval
významný prešporský staviteľ Ignác Feigler st. V rámci
nej sa na pôvodne klasicistickú jednoposchodovú stavbu
nadstavilo druhé poschodie, vybudovala sa veľká zasadacia sieň s balkónom a v podzemí väznica. Výrazným
spôsobom sa skrášlila fasáda domu. Budova dostala ceremoniálny balkón s trojuholníkovým štítom a na vrchole bol osadený znak prešporskej župy.
Znak vychádzal z erbu grófskej rodiny dedičných županov Pálffyovcov. Koruna na jeho vrchole reprezentovala župu ako kráľovskú ustanovizeň.
Prestavba bývalého kláštora na sídlo prešporskej
župy akceptovala všetky náležitosti, ktoré v takomto type budovy nemôžu chýbať - na prízemí
bola matrika, učtáreň a archív, na prvom poschodí byty pre župana a podžupana, na druhom poschodí úrady župnej správy a v podzemí väznica.
Po roku 1918, keď zanikli župy, priestory budovy slúžili rôznym organizáciám, spolkom, nadáciám na ich spoločenské a kultúrne aktivity.
V roku 1928 sa budova stala dočasným sídlom
Krajinského snemu a v roku 1938 tam sídlil Snem
Slovenskej krajiny.

Novodobé dejiny Župného domu

f Výber z dostupnej literatúry a inter. zdrojov
– PhDr. Lujza Kittlerová
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Na prelome rokov vždy hodnotíme
aj plánujeme…
Čas Vianoc a po nich príchod Nového roka sa tradične spája s väčším
či menším prehodnocovaním predošlého nášho života, hlavne obdobia
roka, čo práve odchádza. Robíme
to vedome aj akosi podvedome, lebo
v našej človečenskej podstate je zakódovaná prirodzená kontrola nášho konania a správania aj jeho spätná väzba. Hodnotíme seba samých,
svoj rodinný kruh a je to zaužívaný
proces aj pre spoločenské či občianske združenia v ich najrôznejšom
postavení a štruktúre. Teda hodnotíme, či lepšie povedané, budeme
hodnotiť a plánovať aj v rámci našej
JDS.
Iste mi mnohí dáte za pravdu, že
máme za sebou veľmi náročný rok.
Pre celú našu občiansku spoločnosť
bol nielen v znamení významných politicko-spoločenských výročí, kódovaných „osudovou osmičkou“, ale aj
prejavov občianskej vôle a angažovanosti, ktorá sa do istej miery odrazila
aj na výsledkoch dôležitých nedávnych komunálnych volieb.
Pre nás – v JDS – bol rok 2018 nielen rokom XI. snemu, ale aj svedkom
mnohých úspešných podujatí na všetkých našich organizačných stupňoch.
Patrili k nim tiež početné slávnostné
stretnutia pri príležitosti jubilea základnej či okresnej organizácie.
Aj naše počtom ročníkov najstaršie
celoslovenské podujatia už majú svojich pamätníkov a veľmi bohatú tradíciu. Sme radi, že je o ne stále záujem,
ba dá sa povedať, že čoraz väčší.
XXI. Celoslovenské športové hry
a turistický zraz seniorov ako Memoriál RNDr. Kamila Vajnorského
v dňoch 14. – 16. augusta 2018 na vysokej organizačnej i spoločensky ľudskej úrovni pripravila pre 152 seniorov - športovcov OO JDS v Bardejove
pod gesciou KO JDS Prešovského samosprávneho kraja.
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19. ročník celoslovenskej prehliadky speváckych súborov seniorov – v gescii KO JDS Nitra a hlavne
OO JDS v Komárne - sa konal 27.
septembra 2018 v KS tohto mesta za
účasti 9 speváckych súborov, ktoré sa
mohli pochváliť nielen vysokou úrovňou aktuálneho vystúpenia, ale aj bohatou bilanciou svojho doterajšieho
účinkovania.
6. ročník celoslovenskej prehliadky ručných prác seniorov Zlaté ruky
2018 – už po druhý krát v gescii
KO JDS Trenčín - mal svoje dôstojné miesto a hlavne veľkú návštevnosť a obdiv nielen seniorskej verejnosti na trenčianskom Výstavisku
v dňoch12. – 13. októbra 2018.
5. ročník celoslovenskej prehliadky v umeleckom prednese
poézie a prózy i vlastnej tvorby seniorov sa konal v Bratislave v dňoch
18. a 19. októbra 2018 pod gesciou
KO JDS Bratislava a svojím miestom
konania – Župný dom, pracovisko
NR SR – aj časovou orientáciou bol
dôstojným vkladom JDS do rámca
celoslovenských osláv 100. výročia
vzniku ČSR. O každom z týchto podujatí priniesol náš časopis rozsiahly
reportážny materiál. S istou dávkou
uspokojenia môžeme konštatovať, že široká občianska verejnosť
na Slovensku vie čoraz viac o našich
aktivitách od základných organizácií
počnúc, a v mnohých ohľadoch sú
to aktivity, ktoré nemieria len do našich radov. Sú v mnohých prípadoch
otvorené alebo organizačne prepojené s ostatnými generačnými stupňami, a tak sú obojstranne prínosom.
A tak sú vnímané aj zo strany mnohých miestnych samospráv. Nie je to
len o požiadavkách – dajte, prispejte,
zariaďte pre nás, ale aj o ústretových
krokoch – sme tu ešte stále pre vás
a snažíme sa byť užitoční nielen radou, konkrétnymi činmi.

Uvedomujem si (a moja vlastná
skúsenosť mi to potvrdzuje), koľko je
za našimi aktivitami osobného nasadenia, tvorivých nápadov i spontánnej
radosti, keď sa podujatie dobre vydarí,
ale aj dodatočnej únavy, prípadne aj
istého sklamania. Všetky tieto pocity
a skúsenosti sú ľudské a sú aj naše. Ale
najdôležitejšie či najprirodzenejšie je
na tom predsa len naše úsilie – vôľa
byť pre iných a tým aj pre seba – užitočnými.
Vážení členovia a členky JDS,
milí „súputníci“ seniorskym vekom! Privítajme sa spoločne na prahu nového roka 2019 a poprajme si
v ňom veľa zdravia, životnej energie
a priateľstva. Doprajme si navzájom
veľa pekných spoločných chvíľ a získavajme pre ne podporu v širokom
okruhu našej občianskej spoločnosti.
V rámci predsedníctva JDS a jej
ústredia sme už koncom decembra
uskutočnili veľa administratívnych
krokov, aby sa začala tak povediac
„pripravovať pôda“ pre realizáciu jednotlivých celoslovenských podujatí:
Začnem novinkou – ústredie JDS
spolu s KO JDS a OO JDS pripravuje 1.ročník Zimných športov - slalom, muži i ženy v Nižnej na Orave
v dňoch marca 2019. Vek: 60 +.
Bol to návrh z OO JDS v Tvrdošíne, ktorý ako výzva zaznel na našom
XI. sneme a práve teraz, v decembri,
uskutočňujeme prieskum záujmu oň,

fZ
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ale aj možností jeho organizačného
a finančného zabezpečenia.
Na XXII. Celoslovenské športové
hry a turistický zraz seniorov ako
Memoriál RNDr. Kamila Vajnorského v 3 dňoch augusta 2019 sa
bude pripravovať v gescii KO JDS Žilina OO JDS Liptovský Mikuláš.
Jubilejný XX. ročník celoslovenskej prehliadky speváckych súborov
seniorov privíta vo svojej náruči v novembri 2019 mesto a OO JDS Zvolen
pod gesciou KO JDS Banská Bystrica.
KO JDS Trenčín opätovne – už po
tretí krát - bude hlavným organizátorom celoslovenskej prehliadky ručných prác seniorov Zlaté ruky 2019,
ich 7. ročníka, v 3 dňoch októbra
2019.
O 6. ročník celoslovenskej prehliadky v umeleckom prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov
sa opätovne ako v roku 2016 postará
KO JDS Nitra. Avšak miestom ich
konania budú v septemberi 2019 Topoľčianky.
Pri ústredí JDS pracuje niekoľko
poradných komisií – z nich kultúrna, sociálna aj zdravotnícka predložili už na novembrovom rokovaní
predsedníctva JDS jednak odpočet
svojich aktivít za rok 2018 ako aj perspektívu činnosti na rok 2019. Vychádzajúc z Hlavných úloh, ktoré boli
prijaté na XI. sneme JDS, si každá
z komisií vzala za svoje intenzívnejšie spolupracovať s funkcionárskym
aktívom krajov aj okresov. Zlepšiť
vzájomnú informovanosť, a tým aj
prenos skúseností a dobrých návrhov
či nápadov zdola nahor. Verím, že sa
nám to podarí.
Záverom využívam túto príležitosť,
aby som sa vám všetkým, pre ktorých
je naša JDS spoločnou veľkou rodinou, poďakoval za vaše úsilie aj výborné výsledky, ktoré vrchovato naplnili
rok 2018. Spoločne si poprajme rovnako plodný a rovnako úspešný práve
nastupujúci rok 2019.
f PhDr. A. Luknár, podpredseda JDS
pre kultúru a voľno časové aktivity

SPEVY DOMOVA –

krajská prehliadka speváckych súborov
Nitrianskeho kraja
„Prišli sme dnes k vám rozdávať radosť, pripomenúť mladosť…“
To sú úvodné slová pesničky, s ktorou spevácka skupina Íreckí seniori
otvorili krajskú prehliadku speváckych súborov Nitrianskeho kraja
„Spevy domova“, ktorú organizovala KO JDS Nitra s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho
kraja.
Prehliadka sa konala v obci Jarok,
pod záštitou predsedu NSK Milana
Belicu, starostu obce Stanislava Sťahela, ZO JDS Jarok a speváckej skupiny Íreckí seniori.
Na prehliadke sa zúčastnilo 8 súborov:
- okr. Levice – súbor Nádej z Levíc
- okr. Nové Zámky – súbor Komňackí
mládenci – Komjatice
- okr. Šaľa – súbor Zúgovanka – Močenok
- okr. Topoľčany – súbor Líšňanka – Solčany
- okr. Zlaté Moravce – súbor Skalka –
Hosťovce
- okr. Nitra – súbor Lúč – Lužianky, súbor Íreckí seniori
Podujatie sa začalo slávnostnou
svätou omšou v kostole sv. Martina
v Jarku, ktorú celebroval dekan farnosti Peter Klech. Na jej slávnostnej
atmosfére mali veľký podiel aj zúčastnené spevácke skupiny - každá
priniesla na oltár svoj obetný dar. Po
sv. omši odišli súbory v sprievode so
starostom obce Stanislavom Sťahelom do kultúrneho domu. Jeho sála
bola vyzdobená vo vidieckom štýle:
sedliacky dvor a vinohrad. Krásne
kroje speváckych skupín
celú folklórnu atmosféru
podujatia výrazne podčiarkli.
Predsedníčka KO JDS
v Nitra Anna

Oťapková vo svojom príhovore ocenila význam takýchto stretnutí pri
speve, lebo sú predpokladom zachovávania tradícií, zvykov a krásnych
ľudových piesní.
Starosta obce privítal pozvaných
hostí, členov súborov aj prítomných
občanov obce.
Nasledovalo vystúpenie súborov,
a teda piesne veselé, smutné, o láske,
vínečku a nechýbali ani tance. Celý
program sa niesol v nadšení zo spevu
- nechýbal elán typický pri vystúpeniach seniorských skupín. Prehliadku moderovala p. Mária Malperová.
Zúčastnené súbory boli ocenené plaketami, čestnými uznaniami a upomienkovými predmetmi.
Odovzdala ich krajská predsedníčka
spolu so starostom obce Jarok, ktorý
zároveň odovzdal tepaný erb obce
víťaznej speváckej skupine z Levíc.
Táto bude KO JDS Nitra reprezentovať na celoslovenskej prehliadke
v r.2019.
Celé podujatie sa nieslo v skvelej
srdečnej atmosfére, dobrej nálade,
pohode a spokojnosti. Vďaka zaň patrí
KO JDS Nitra, usporiadateľom - Íreckým seniorom, starostovi obce Jarok
a vedúcej súboru z Jarku Terke Zaujecovej, ktorá dokázala za pomoci ostaných svojich členov pripraviť v sále
nádhernú výzdobu. Vďaka patrí aj
všetkým zúčastneným súborom za ich
nadšenie a lásku k ľudovým piesňam.
f Sidónia Tökölyová
predsedníčka ZO JDS Jarok
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V KRAJINE SLOVA…
Maličká je báseň daktorá, ako maličká je konvalinka, ale vonia, ale
plápolá… takto začínal nielen jednu z básní, ale aj celú rozsiahlu zbierku
svojich veršov obľúbený slovenský básnik Ján Smrek. Práve v decembri
tohto roku si pripomíname 120. výročie jeho narodenia. (16. 12. 1898 v Zemianskom Lieskovom pri Trenčíne, rodné priezvisko – Čietek)
Oplatí sa ho uviesť v našej Krajine slova, kde sme pripravili krátky prierez vlastnou tvorbou seniorov – členov JDS - z Celoslovenskej prehliadky
v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby 2018. Veď mnohé atribúty, ktoré
robia Smrekovu poéziu stále obľúbenou, zaznievali aj z ich veršov a prozaických ukážok – láska k životu, optimizmus, neskonalý obdiv k prírode, ale aj
obavy o budúcnosť matičky – Zeme, spevnosť a neha… avšak aj priznávanie
sa k svojim váhaniam a smútkom…
V celoživotnej tvorbe Jána Smreka možno neustále hľadať inšpiráciu.
Vám, milé naše čitateľky, čitatelia,
prinášame dnes aspoň neveľký „dúšok inšpirácie“ zo spomínanej Prehliadky. V Župnom dome NR SR v Bratislave dostala svoj premiérový priestor:

Šťastie

Stará mať

Krátke úryvky z poémy
Juraj Kochjar
Čo je šťastie?
Veľmi ťažká otázka.
Ľudia si ju kladú
už tisíce liet.
Správna odpoveď?
Niet jej, niet!
Ľudský život ťažký býva,
a šťastia je málo –
Šťastie by si kde-kto kúpil,
keby sa to dalo…

Mária Streicherová
Ruky
zložené v lone,
vankúšom im je
jej zástera.
Prstami o prsty,
dlaňou o dlaň
v spomienkach sa
preberá.

K šťastiu
vedie cesta veľmi dlhá…
… keď však po nej
vytrvalo pôjdeš,
raz určite
aj pravé šťastie nájdeš:
Žiť nie pre seba,
ale pre svojich priateľov,
pre svoju rodinu Pomáhať tým, čo to potrebujú,
oj, Bože, aké je to krásne!
Ten, čo to dokáže,
našiel svoje šťastie.
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Moje brehy

Úryvok z knihy veršov
Dana Janebová
Som ako strom,
ktorému rokmi pribúdajú konáre
Listy stromu sú slová,
čo sa na jeseň rozložia v zemi
a vypovedané brázdia oblohu
ako sťahovaví vtáci
Niektorí sa možno vrátia na jar,
iní padnú do mora spomienok
Nič nie je bez pamäte
Cestičky vrások sa premietajú
do prežitých skúseností
Som lovec
Slová vyberám a skúšam nimi
prekrývať tie vrásky
No neviem, čo chcem viac či tvár bez skúseností
naivnú a hravú,
alebo tvár plnú poznania
a Lásky…

Spomienky
Domov
Jolana Prochotská
Nech sa kde chceš
stále túlaš
za hudbou
či poznaním.
Domov bude
nadovšetko
srdca tvojho
vzkriesením.

Marta Ivanovová
Človek má množstvo spomienok
a stretnutí so zaujímavými ľuďmi.
O jednom takomto stretnutí vám porozprávam:
Cestovala som vlakom, oproti mne
sedela sympatická pani asi v mojom
veku. Dali sme sa do reči. Prebrali
sme všetky možné témy, lebo cesta
bola dlhá, tak sme mali čas na rozhovor.
Zrazu pani Eva hovorí: „Poviem
vám o jednej etape môjho života, za
ktorú sa ešte aj teraz po rokoch han-
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bím. Našťastie to dobre dopadlo, nebojte sa, nebude to smutný príbeh:
Bola som mladá, vraj aj pekná.
Mojím manželom bol môj kamarát
z detstva, moja detská láska. Darilo
sa nám. Mali sme zaujímavú prácu, postavili sme si pekný útulný
domček. Naša 7- ročná dcérka Katka
bola práve prváčka, keď som čakala
naše druhé dieťatko. Veľmi sme sa
naň tešili. Hoci bolo moje tehotenstvo skoro bez problémov, naša malá
Evička prišla na svet predčasne…
a akosi rýchlo. V tej chvíli som si neuvedomila, že mi moje dieťa ani neukázali. V tom čase ani nebolo zvykom, aby bol pri pôrode manžel.
Na druhý deň ma primár pozval do
svojej pracovne, kde už sedel aj môj
manžel. Pán primár začal veľmi opatrne: „Milí rodičia, musíte byť veľmi
silní! Vaše dieťatko je trošku iné ako
ostatné. Bude potrebovať veľa vašej
lásky aj zvýšenú starostlivosť.“ Neveriacky som počúvala a ešte stále
mi nedošlo, o čo ide. Naša dcérka
bola v inkubátore, tak sme sa spoločne išli na ňu pozrieť. Môj manžel bol
pri inkubátore skôr ako ja. Zahľadel
sa doň a začalo mu trhať kútikmi úst.
To som už stála pri ňom aj ja a keď
som zazrela to malé čudo - zvraštené
čielko, čapatý noštek, úzke oči ako
škáročky, jazyk vyčnievajúci z ústočiek a tzv. opičiu čiaru na maličkej
dlani, zotmelo sa mi pred očami.
Začala som vrieskať, nekontrolovane kričať, čo kričať, ziapať: „To nie
je moje dieťa! Vy ste mi ho vymenili.
Závidíte nám, že sa máme radi a darí
sa nám. Ja ju nechcem! Nechcem!!!
Už aj dajte tú obludu preč! Dajte
ju do ústavu!“ Tak som vystrájala,
že mali čo robiť, aby ma upokojili.
Plakala som, hnevala som sa, boli
to strašné dni. Cítila som sa úplne
prázdna…
Po príchode domov a prepustení
našej malej Evičky som sa zaťala.
Manžel totiž nedovolil, aby bola naša
dcérka umiestnená v ústave. Vyriešil
to prosbou, aby sa o Evku starala
moja mama. Práve sa stala dôchodkyňou, a tak sa s láskou na to poduja-

la. Ja som žila ako v izolácii. Starala
som sa o manžela a Katku, ale o ničom inom som nechcela nič vedieť,
nič počuť. Mnohokrát som počula od
svojej mamy, že mám srdce z kameňa, no Evička ma vôbec nezaujímala.
Keď ubehlo asi pol roka, začula
som z jej izby akési mrmlanie. Bola
som zvedavá, a tak som nakukla cez
dvere. Evička kopkala nôžkami, rozhadzovala rukami a veselo džavotala. Ani neviem, ako som urobila tých
niekoľko krokov k jej postieľke. Naklonila som sa, a ona ma v tom okamihu schmatla za vlasy. Rozosmiala
sa a šibalstvo v jej očkách ako keby
hovorilo: „ Si moja mama, darmo sa
brániš!“ Nedokázala som odísť, ako
keby v mojom srdci niečo pukalo.
Slzy mi tiekli po tvári, ale súčasne
som cítila, že sa na Evičku usmievam. Bola som zo svojich pocitov
načisto zmätená…
Precitla som, keď sa mi za chrbtom
ozvala moja mama: „Ach Eva, Eva,
ešte stále máš kameň, miesto srdca?
Mám taký pocit, že to dieťa má viac
rozumu, ako ty, moja múdra, vzdelaná dcéra!?“
Zahanbená som vybehla z izby.
Mamkine slová aj Evičkino džavotanie i smiech mi nedali spávať. Pomaly precitalo moje srdce a ja som
sa začala starať o svoje dieťa, ako sa
patrí. Zmierila som sa s realitou, že
má naša malá Downov syndrom…
Nie, nechcem vás unúvať detailmi.
Bolo by ich veľa a všelijakých, ale
v súčasnosti je naša Evka už dospelá.
Hoci na svoj spôsob. Verte mi - je naším slniečkom. Stále vďačím manželovmu múdremu rozhodnutiu, že sa
jej vtedy v pôrodnici nevzdal.“
V očiach pani Evy sa zaligotali
slzy, ale aj moje oči zvlhli. Chvíľku
sme len tak mlčky sedeli a za oknami idúceho vlaku ubiehala slnkom
zaliata krajina. Hlavou mi leteli myšlienky o tom, aké len môže byť medzi
nami ľuďmi vrtkavé šťastie… a kde je
vlastne hranica medzi šťastím a nešťastím… to človek asi nikdy nevie
celkom presne…

Oscar
Zdenka Mahajová
Omamná vôňa letnej lúky
už vábi šero večera.
A prvá hviezda číta z mojej ruky
sumu na šeku vlastných rozhodnutí,
ktorými som sa zradila.
Múdra opona tmy javisko odhalí,
slasti a bôle, domov všetkých múz.
Dá nový scenár, že už som dosť stará,
aby som sa hrala na Oscara.
A z čierneho džbána noci
vyleje na svet rosu mojich sĺz.

Spomienky na Izrael
Eva Arvayová
Z driemania ma prebral hlas
stewarda: „Naše lietadlo pristane
o desať minút na letisku Bena Guriona v Tel Avive. Sú dve hodiny
miestneho času, teplota vzduchu
25 stupňov, atď., atď…“ Pri pohľade z okienka sa na zemi začali objavovať tisícky farebných svetielok,
vytvárali rôzne tvary, zlievali sa do
riek, do postáv a pomaly sa približovali. Dosadnutie na pevnú zem
a množstvo mladých ozbrojených
mužov a žien v halách letiska ma
vrátilo do reality: „Tak, už som tu,
tu vo Svätej zemi!“
Nočný presun do kibbutzu Ginosar na brehu Galilejského jazera,
kde sa nachádza múzeum – cieľ
našej cesty – trval niekoľko hodín. Ranné slnko nás oslepovalo
a osvetľovalo modernú budovu,
ktorá bola postavená kvôli loďke,
kvôli zuhoľnatenej rybárskej bárke, starej 2 000 rokov, nájdenej
v bahne jazera a popisky k nej
v špeciálne klimatizovanej miestnosti tvrdia, že možno práve na nej
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pôsobil Kristus so svojimi učeníkmi. V iných priestoroch tohto múzea sa práve prezentujú slovenskí
umelci a veľvyslanec Dubček – syn
je veru hrdý na našu delegáciu. Tak,
misia je splnená a od tejto chvíle sa
môžeme venovať poznávaniu tejto
bájnej krajiny, jej histórie, pamiatok, ľudí.
Apropo, ak mladá žena v Izraeli
nechce ísť do armády na dva roky,
ako jej to velí zákon a povinnosť v jej
vlasti, tak sa musí vydať pred svojím
18. rokom. Činia tak mnohé mladé
devy a ich svadobný deň sa potom
často uskutočňuje v najkrajších záhradách v krajine. Vytvorili ich v 19.
storočí bahajskí učenci – prisťahovalci z Indie, a tak sa im podarilo
pretvoriť prístavné mesto Haifa na
oázu krásy a vzdelanosti s mnohými
univerzitami.
3 000 rokov staré mesto Cezária
nás vítalo množstvom starobylých
zrúcanín a pamiatok, no kamenný
amfiteáter aj dnes hostí svetových
umelcov. I popri našej navšteve
technici práve pripravovali aparatúru a javisko na večerný koncert.
Môj sprievodca neodolal a poprosil: „Evka, zaspievajte!“ „Ani ja
nestadzi, hojaja, tu še nerodzela,
čuhaja, ani ja tu nemam, hojaja, na
dzeku frajira, čuhaja…“- sama som
prekvapená svojím hlasom v tomto starobylom priestore – nesie sa,
dvíha, šíri… Technici stíchli a turisti začali tlieskať. Možno si mysleli,
že je to skúška na večerný koncert.
Môj spoločník nezaprel v sebe podnikavca a šepká mi: „Teda, to bolo!
Veď sme mohli začať vyberať vstupné…“
15. septembra 2006 oslavovali
Židia nový židovský rok 5 764, keď
dal Boh Mojžišovi na hore Sión
Desať Božích prikázaní. Ku sviatku Nového roka prichádzajú do
krajiny Židia z celého sveta, aby si
posadali za okrúhle stoly a priali si
všetko najlepšie. Čítajú svoje osudy
z jadierok granátového jabĺčka.
V chráme Božieho hrobu v Jeruzaleme sa striedajú turisti jeden za
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druhým, hneď vedľa je malý staručký chrám sv. Heleny, ktorá práve
tam našla kríž ukrižovaného Krista.
Cítila som potrebu práve tu zapáliť
sviečku za svoju nebohú mamičku,
tiež Helenu. Mních, ktorý tam mal
službu, otvoril záhadné malé dvierka a rukou mi naznačil, aby som išla
ďalej. A tak som zostupovala po úzkych schodoch, až kým sa nerozšírili do veľkosti siene. Ocitla som sa,
celá prekvapená a užasnutá, v nádherných priestoroch starorímskych
kúpeľov. Boli celé obložené tmavočerveným mramorom.
Ani sa mi nechcelo veriť, kde som
sa to ocitla, pokiaľ mi studená voda
neosviežila tvár. Opäť som sa dotkla
prúdu vody a zrazu som zatúžila celou hĺbkou svojho srdca práve tu,
v podzemí Jeruzalema zmyť zo seba
všetky svoje problémy. Zmyť snáď
všetky hriechy sveta - všetky hriechy
moje, naše, iných... Zatúžila som,
aby jadierka z darovaného granátového jabĺčka splnili všetky moje
úprimné priania.
Pri Múre nárekov naozaj počuť
nárek boľavých duší, ktoré v nádeji
vkladajú do škár kameňa napísané
svoje prosby. I ja som vložila jednu
a stále čakám…

Bez slova…
odchádzame na večnosť.
Dokiaľ sme tu,
hovoriť slovo… je ľudská cnosť!

Len slovo nestačí
Dana Janebová
Uviazne kdesi v bezvetrí
i keď sa každý deň zrodí v mysli
Láska je energia a núti k činom
preto je svet plný krás
Netreba rátať čas
vždy príde len to čo prísť má
I keď sú dlane prázdne
zaplníš ich objatím
a preložíš skalu čo ti bráni ísť vpred
Úsmevom nešetri
je v ňom studňa naplnená
citom i pokorou
vyžarovať chce do všetkých strán
Len zloby sa stráň
nech zapadne prachom dňa
V tebe nech horí večne svieca mierová

Veľký projekt
Povedz iba slovo…
Mária Streicherová
Povedz iba slovo a moja duša ozdravie.
Povedz iba slovo a nekrúť hlavou:
Nie!
Povedz iba slovo…
Podobné zázraku
zrodí reč aj túžbu rozumieť.
Viem, možno bársjakú.
Možno klenot – možno smeť?
Slovo uzdraví, i zabolí po biči.
Slovo dá slovo a človek človeku
bez slova neoddá pravdu odvekú -

Anna Olšovská
V jeden pekný jarný večer ma na
brehu rieky potešil nezvyčajný nález.
Lúč zapadajúceho slnka pohladil
kameň v tvare srdca a odvtedy sa ho
každý večer pýtam na jeho históriu.
Neviem ako, ale stalo sa. Kamenné
srdce začalo svedčiť:
Vraj to nebolo hneď po veľkom
tresku. Realizácia obrovského projektu pod názvom „Život na Zemi“
vstúpila do momentu rozdávania
bonusov. Každý z účastníkov chcel
získať to najlepšie z ponuky.
Voda si priala čistotu, mohutnosť
a obľúbenosť. Dostala, čo chcela,
ale bonusom bol veľký pohyb a nestálosť. Odvtedy voda tečie, padá,
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stvrdne, alebo sa jednoducho vyparí.
Tam, kde sa voda rieky vlievala do
mora, stálo kamenné bralo. Veľké
a brániace vode v pohybe. To sa jej
však nepáčilo. Celou silou búšila do
brala, ktoré si tiež vypýtalo bonus,
a to pevnosť na dlhé veky.
Stromy chceli dlhovekosť. Pridaná
im bola stabilita. Žijú dlho, ale na
jednom mieste odolávajúc búrkam,
mrazu a slnečnej páľave.
Malé tvory tiež patrili do projektu.
Motýle chceli krásu a eleganciu. Dostali k ním krátky živor. Tak dopadli
aj kvety. Nádherne kvitnú a voňajú,
ale ich dni sú spočítané. Vtáci mali
túžbu k dvom malým nôžkam dostať krídla a lietať. S nadšeným krikom vzlietli, ale len niektoré sa prišli
poďakovať, a tak dostali ešte jeden
bonus –spevavý hlas. Lietali nad
krajinou a občas pristali na vysokom
brale. Tie s orlím zrakom zbadali vo
vode piesok, malé kúsky brala a bolo
ich rokmi čoraz viac.
Bonusy sa však rozdávali ďalej.
Zvieratá nechceli krídla, radšej štyri
rýchle a mocné nohy. K tomu dostali inštinkt neustále sa pohybovať za
potravou. Psovi bola daná vernosť
a koňom športový duch.
Tráva bola skromná, a preto rastie
po celej zemi. Bráni jej v tom len voda
a piesok, ktorý je potomkom brala. Voda ho po celé veky ohlodávala
a jeho srdce vyplavila na breh rieky.
Tu príbeh nekončí. Bonusy sa rozdávali ďalej, až prišiel rad na človeka.
Počul a videl, čo stvorenia dostali,
a tak si prial zo všetkého po troške.
Dostal primeraný vek, trochu krásy
aj pekný hlas. K dvom nohám dve
ruky, aby si vybudoval domov a zabezpečil potravu. Bonusom dostal
srdce. Nie kamenné, ale milujúce,
aby ochraňovalo ten veľký projekt,
ktorý nesie názov „Život na Zemi.“
Na ďalšie texty sa môžete tešiť až
v našom nasledujúcom čísle aj ročníku.
f – red.-

Slnko

Vladimír Solouchin
Recitovala Helena Čajková
Slnka je všade dosť a v každý čas.
Či presnejšie: Je spravodlivo rozdelené.
A ešte lepšie: Má ho toľko každý z nás,
koľko si ho kto sám vie vziať.
Trávička, prútik má ho menej,
viac ho má muškátový kvet
a veľký strom priam tonie v jeho páli.
V čase je utajené. Pozeráš a jeho niet.
Holými rukami smieš sa ho dotýkať
bez obáv, že ťa oslepí či spáli.
Slnko vie pracovať a slnko vie aj spať.
Príde zima a zem stuhne v inovati,
ani len biele hviezdy nezasvietia.
Slnko sa za krunierom mračien stratí,
tma ide svetom, zlostný fujak fičí,
zdá sa ti, že ho už nič nezastaví.
Tu zrazu nad polienkom leto vztýči
plamienok, prápor trepotavý.
V každom z nás kúsok slnka je.
Len sa včas vznietiť, len sa nebáť,
že snáď ten malý kúsok vesmírneho
neba sa v srdci rozvinie.
Videl som, ako od útlučkej trávy
vznietil sa konárik, od neho ďalší
a potom celé stromy obstúpili plamene
a horel vzduch a kamene.
A bolo jasnejšie než na poludnie.
Aj keď si len útla tráva, máš v sebe kvapku slnka.
Nech teda vzplanie, iným sa dávaj, veď stačí
plameňom sa dotknúť stromu.
Možno sa vznieti. Ty to už neuvidíš,
ty si už nepotrebný k tomu,
ty si dal kvapku, zlatú iskru jeho vetvičkám
A hľa, strom teraz horí sám.
Na tomto svete všetko smrteľné je
tráva, kvet, kmeň stromu, človek,
Všetko sa zmení na popol.
Len oheň v ľudskom srdci /duši/,
ten je nesmrteľný.
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Modranská stopa Samuela Zocha
najnovšia kniha PhDr. Agáty Petrakovičovej-Šikulovej
Poznáme
osobnosti ako je Ľudovít
Štúr, M. R. Štefánik a mnohé iné. Je
všeobecne známa ich
činnosť pre slovenský národ. Už menej
sa vie, čo pre Slovákov a ich sebaurčenie urobil Samuel Zoch,
Aj preto sme si pozvali k nám na
prednášku o Samuelovi Zochovi
PhDr. Agátu Petrakovičovú-Šikulovú, aby nám porozprávala, ako sa
kniha rodila a čo ju viedlo k tomu,
aby sa venovala tejto významnej
osobnosti.

20. 11. 2018 sme sa zišli v Klube
JDS Modra a s autorkou sme strávili
príjemné a poučné popoludnie. Pani
Petrakovičová sa v knihe zamerala
viac na Zochovo pôsobenie v Modre.
Predstavila nám ho ako veľmi činorodého človeka v oblasti kultúrnej,
spoločenskej, sociálnej aj cirkevnej.
Spomeniem len, že bol spoluzakladateľom mnohých slovenských
spolkov. Jeho zásluhou vznikol napr.
v Modre 1. slovenský sirotinec na
Slovensku, iné boli maďarské.
Sirotinec má za sebou bohatú
históriu. Bol postavený z celonárodnej zbierky v roku 1913, no ako

ustanovizeň fungoval v súkromnom
dome už od roku 1905. Keď jeho zakladateľ Pavol Zoch umrel, prevzal
farnosť aj sirotinec jeho synovec Samuel Zoch. V sirotinci žil 6 rokov až
po svoju maturitu napr. Ján Čietek,
známy neskôr ako obľúbený básnik
Ján Smrek. Pavla Zocha považoval
za svojho druhého otca, Samuela za
svojho staršieho priateľa a často navštevoval rodinu Zochových aj v neskorších rokoch. Budova sirotinca je
výnimočná aj svojou architektúrou –
je dielom známeho slovenského architekta Samuela Jurkoviča. Počas
druhej svetovej vojny ukrývali v sirotinci židovské deti, pokrstené evanjelickými kňazmi, aby ich zachránili.
Politickej činnosti S. Zocha sa autorka
v knihe dotkla len okrajovo. Pripomenula nám však, že bol autorom Martinskej
deklarácie, ktorou sa Slováci prihlásili
30. 11. 1918 k vzniku prvej ČSR. Našiel
sa jeho rukopis MD, ktorý sa len veľmi
málo líši od oficiálneho textu.
Po prednáške Phdr. Petrakovičovej sa rozprúdila čulá beseda, do
ktorej prispeli aj ďalší naši hostia,
a to: riaditeľka SNM-MĽŠ v Modre
PhDr. Viera Jančovičová a pracovníčka Mestskej knižnice v Modre
PhDr. Ľubomíra Miháliková.
f ZO JDS Modra O.F.
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Venované 750. výročiu

prvej písomnej zmienky o meste Spišská Nová Ves

Koncertná sála Základnej umeleckej školy sa 23. 11. 2018 symbolickým „odbitím desiatej hodiny“
Komorným orchestrom pod dirigentskou taktovkou Mgr. M. Kacvinskej so žiakmi školy naplnila na
takmer tri hodiny hudbou, spevom,
hovoreným slovom i video prezentáciou aktivít dôchodcov okresu. Predseda Ing. Š. Handžák privítal primátorov miest: Spišská Nová Ves PhDr.
J. Volného, PhD., Spišských Vlach
Ľ. Fifíka, Krompách Ing. I. Rušinovú, starostov obcí: Odorína Ing.
M. Godulovú a Nálepkova Ondreja
Kleknera ako aj čestného predsedu
Ing. L. Dulu a otvoril podujatie.
M. Ivanovová sprievodným slovom
vyzvala členov k prezentácií osobností svojich domovov. MO JDS predstavila dirigenta a skladateľa Ladislava
Stančeka v podaní M. Buzu, dramatizáciu života a diela pripravil pre členov PhDr. P. Karpinský a v spolupráci
s Baníckym spevokolom odzneli dve
piesne, režisérkou bola A. Kačírová.
ZO JDS Odorín teológa Jozefa Kubinu a Markušovce športovca Michala
Suju i rod Mariáši. Techniku zabezpečoval študent Technickej akadémie Miloš Neuvirth. M. Lapšanský
akordeónovým sólom, vedeným Mgr.
E. Šterbákovou, dal priestor ďalším
prezentáciám.
MO JDS Krompachy predstavila
spisovateľa Júliusa Barč Ivana, za-

hral ho D. Girba, teológa V. Kocha
v podaní I.Neupavera, reformátora školstva D.Trsťanského zahral
J. Žiška a novinára J.Slovenského
predstavil P.Smetana, scenár a réžia
Mgr. A. Pustayová, ZO JDS Harichovce predstavilo teológa J. Cehulu
a MO JDS Spišské Vlachy predstavilo významnú osobnosť národopisu
Jána Olejníka a zaspievali aj jeho
milovanú pieseň Z huri od Braniska.
ZO JDS Nálepkovo predstavilo významného prírodovedca Ladislava
Šomšáka a podujatia sa zúčastnil aj
Ing. J. Antoni, bývalý riaditeľ lesov.
V 1. ročníku prezentácie speváckych súborov sa predstavili ZO JDS
Harichovce - zaspievali piesne Slovensko naše a Idzeme domu, idzeme
a ZO JDS Nálepkovo piesne Prešli
sme cudzie kraje, Aká si mi krásna,
Červená ružička aj Uralskaja riabi-

nuška. Vedúce súborov H. Geletková
a Z. Šaršaňová prevzali Ďakovné listy a pozornosť od mesta. Nádherná
hudba v podaní Sláčikového zoskupenia Mokana, vedeného PaedDr.
Mgr. art. P. Šterbákom, ukončila
prezentácie.
Predseda KO JDS J. Matuško
poďakoval za krásne, tvorivosťou
pretkávané dopoludnie. Záverečného slova sa ujala podpredsedníčka
OO JDS Mgr. J. Prochotská, ktorá
zodpovedala za podujatie a už zazneli len slová plné nadšenia, radosti a vďaky za prístup, historické
bádanie a samozrejme aj za herecké výkony. Predsedom ZO JDS boli
odovzdané Ďakovné listy a primátor
mesta Spišská Nová Ves im daroval
monografiu mesta, pamätný peniaz,
knihu Sedem divov mesta a kyticu.
MO JDS Spišská Nová Ves pozvala 71 účinkujúcich a 12 hostí na
posedenie. 24 účinkujúcim študentom ZUŠ odovzdala sladkosti. Celé
podujatie bolo venované 750. výročiu prvej písomnej zmienky o meste
Spišská Nová Ves ale hlavne osobnostiam, ktorým ďakujeme za úžasný vklad do života slovenského národa a nášho Spiša.
f Mgr. J. Prochotská
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TEŠME SA Z VÝSLEDKOV SVOJEJ PRÁCE
Pred výročnými členskými schôdzami
V období od Mesiaca úcty k starším
prežívame radostné dni vďačnosti, pozornosti a láskavosti. Hojne sa nám jej
dostávalo od našich rodinných príslušníkov i od starostov či primátorov aj spoločenských organizácií za prácu, ktorú sme
počas svojho života pre nich i naše dedinky a mestá či pre spoločnosť vykonali.
V tomto adventnom čase možno trochu až s detskou radosťou očakávame
príchod vianočných sviatkov, keď v kruhu svojich najbližších budeme prežívať
chvíle prevoňané nielen ihličím, ale
aj ich láskou a pozornosťou. Silvester
s rodinou či priateľmi býva príjemný
a plný veselosti, možno aj tichého spomínania na mnohé predošlé – veď koľko ich len bolo!
S novým ránom iste s trochou nostalgie spoločne prekročíme prah Nového
roka. Prajme si v ňom dostatok úcty,
porozumenia a pokoja, aby sme mohli
činorodo a s optimizmom prežívať jeho
ďalšie všedné dni. Nech je to trvalý jav
v našich rodinách, ale nech sa prenáša
i do spoločenstva našej Jednoty dôchodcov na Slovensku.
Milé členky a členovia JDS, priatelia, vážme si našu Jednotu! Nájdime
si k nej úprimný vzťah, veď sme si ju
sami vytvorili, sme jej dobrovoľnými
členmi. Považujme si ju, posilňujme ju
a spoločne rozvíjajme.
Buďme na ňu hrdí! Nech nás povzbudzujú dobré výsledky, ktoré sme
za uplynulé obdobie spoločne dosiahli.
Vyhodnotili sme si ich na hodnotiacich
členských schôdzach svojich organizácií a potvrdil to aj XI. snem JDS v júni
2018.
Nech nás dosiahnuté výsledky tešia,
ale aj motivujú ďalej konať veľa užitočného pre svoje organizácie, obce,
mestá, našu spoločnosť a tým vlastne
aj pre seba samého. Pre svoje vlastné
uspokojenie.
XI. snem potvrdil, že sme rozvinuli
skutočne rôznorodú činnosť od základných organizácií až po Ústredie.
Dosiahli sme dobré výsledky v hospo-
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dárení a darí sa nám postupne zvyšovať
členskú základňu.
Máme skutočne dobrú východiskovú pozíciu nadviazať na tento úspešný trend a na výročných členských
schôdzach, ktoré nás v prvých mesiacoch roka 2019 čakajú, pripraviť taký
program, aby sme našu činnosť naďalej
zveľaďovali. Rozširovali o nové nápady,
skvalitňovali ale i zjednodušovali. Nech
je naša činnosť zaujímavejšia, nech
prináša radosť, a to nielen pre našich
členov, ale i seniorov mimo našich organizácií.
Výročné členské schôdze v tomto
posnemovom roku absolvujú všetky
organizácie JDS od základných až po
krajské. Na celoslovenskej úrovni sa po
nich uskutoční zasadanie Republikovej
Rady, najvyššieho orgánu JDS v medzi
snemovom období. Tam vyhodnotíme
celkovo našu činnosť a potvrdíme jej
výsledky za rok 2018.
Pripomínam, že zloženie výborov
a funkcionárov JDS bolo stanovené voľbami na hodnotiacich členských schôdzach pred konaním XI. snemu JDS
na obdobie 4 rokov. Prípadné zmeny je
možné robiť kooptáciou nových členov.
XI. snem stanovil ciele nášho ďalšieho smerovania v Hlavných úlohách,
ktoré treba vo svojej činnosti v nasledujúcom období plniť. Rozpracujte ich
na podmienky vašej organizácie, prerokujte ich a hlasovaním na členskej
schôdzi aj schváľte.
Hlavné úlohy boli publikované v materiáloch zo Snemu, ale boli uverejnené
aj v časopise 3. VEK zo septembra 2018
na str. 15 – 17. Vo svojej činnosti postupujte v súlade so Stanovami organizácie JDS, Smernicami o hospodárení
a Metodickými pokynmi o vedení hospodársko-finančnej agendy.
Našim trvalým spoločným cieľom na
všetkých úrovniach organizácií JDS
stále ostáva úsilie o zlepšovanie kvality
života všetkých seniorov na Slovensku.
Tieto úlohy a ciele JDS sú jasne špecifikované v úvodných článkoch jej Stanov.

Na naplnenie našich cieľov hľadajme konštruktívnu spoluprácu s predstaviteľmi samosprávy, starostami,
primátormi miest, zástupcami VÚC
a poslancami na všetkých úrovniach.
Spolupráca je nutná i s orgánmi štátnej
správy hlavne na úrovni okresov a krajov i s organizáciami, ktoré starostlivosť
o seniorov majú vo svojej kompetencii.
Styk s centrálnymi orgánmi zabezpečujú funkcionári Ústredia JDS.
Ďakujem vo svojom mene i za
ústredie JDS všetkým našim členom
na všetkých organizačných stupňoch
a oceňujeme ich mnohostranné úsilie
v prospech zlepšenia života seniorov.
Osobitne si ceníme prácu funkcionárov ZO JDS, celých výborov aj RK.
Sú základným prvkom našej Jednoty
a vychovávajú nám nových potrebných
funkcionárov do vyšších orgánov JDS.
Veríme, že v svojom úsilí nepoľavia a že
spoločne dosiahneme naplnenie prijatých plánov a želaní.
Priatelia, hľadajme v našej spoločnej činnosti ľudský rozmer priateľstva
a spolupráce i pomoci chorým, imobilným členom, aby pociťovali náš záujem
a podporu. Budujme dôstojné medziľudské vzťahy a vytvárajme slušné spoločenstvo dobrých ľudí. Seniorov, ktorí
v nádeji prežívajú svoju jeseň života.
Vážení členovia a členky JDS, kolegovia a kolegyne!
Želám vám, vašim rodinám, výborom i organizáciám príjemné prežitie
vianočných sviatkov a požehnaný Nový
rok 2019.
f Na spoluprácu s vami sa teší
Ing. Augustín Ukropec
I. podpredseda JDS

PESNIČKOVÉ HODY V ŽLKOVCIACH

17. novembra 2018 sa uskutočnila Prehliadka speváckych súborov
okresu Hlohovec v Žlkovciach. Bol
to už jej tretí ročník v našej obci.
Prehliadky sa zúčastnili súbory:
Ruža a Peterský hlas z Hlohovca,
súbory z Trakovíc, Dvorníkov, Sasinkova a domáci zo Žlkoviec. Spevácke umenie nám prišli predviesť
i naši hostia z východného Slovenska z obce Čaňa pri Košiciach. Z lásky k spevu merali takú dlhú cestu
k nám, dokonca aj s dramatickou
zápletkou, keď im pod Tatrami vypovedal poslušnosť autobus a oni
po päťhodinových trampotách vyrazili o 13.00 hodine, aby čas svojho
plánovaného vystúpenia s veľkým

aplauzom publika stihli. Tento zmiešaný súbor nás zaujal nielen vynikajúcim spevom, ale aj nádhernými
krojmi, v ktorých na vystúpenie vyšli
rovno z autobusa. Publikum ocenilo ich osobnú obetavosť, že napriek
vyskytnutému problému necúvli, ale
ponáhľali sa potešiť nás svojím pekným spevom. S veľkým srdcom nám
venovali svoje vystúpenie so želaním
ďalšieho budúceho stretnutia.
Spestrením programu prehliadky
bolo aj vystúpenie pána Dominika
Pestúna z Hlohovca. Zahral prítomným na vlastnoručne vyrobenom
verklíku, ktorý bolo v minulosti počuť na jarmokoch, hodoch a rôznych
púťových slávnostiach. Svojimi vtip-

nými piesňami o dôchodcoch pobavila prítomných pani Stazka Filipková z Hlohovca.
Žlkovce sa v ostatnom období stávajú centrom ľudového spevu seniorov, keďže ich každoročne navštevujú. Vraj sa im u nás dobre spieva, keď
ich početní diváci radi povzbudzujú
svojím potleskom i spevom. ZO JDS
im s radosťou vytvára dobré podmienky na vystúpenie.
Treba sa poďakovať všetkým seniorom i našim mladým priateľom,
ktorí túto mimoriadne vydarenú
akciu pripravili. Spomeniem aspoň
pp. Z. Paulíkovú, J. Čapkovičovú,
E. Hornáčkovú, A. Ščipákovú, R.
Ukropcovú a mladých pomocníkov
- študentov Lukáša, Adama, Juraja
a Mateja. Bábiky v slovenských krojoch pripravila p. A. Revajová. Ďakujeme aj všetkým členom súborov,
ich vedúcim a všetkým milovníkom
ľudového spevu za účasť na tomto
peknom podujatí ako aj hlavnému
organizátorovi Ing. A. Ukropcovi
a Mgr. A. Kováčikovej za spoločné
konferovanie prehliadky.
Bolo to pekné podujatie, popretkávané radosťou, milými priateľskými
stretnutiami i želaním uskutočniť
podobné stretnutie aj v roku 2019.

f Kamil Hudzovič,
člen výboru ZO JDS Žlkovce
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Pohľady z regionálnej prehliadky
speváckych zborov v Hrachove

Zborový spev je súčasťou hudobnej kultúry nášho národa a má osobitný význam v osvete – udržiavaní
i oživovaní tradícií klubovej činnosti
ZO JDS. Je potešiteľné, že každým
rokom do rodiny speváckych zborov
JDS pribúdajú nové a rozvíjajú svoju
činnosť pre seba aj pre svoje okolie.
Spevácke nadšenie bolo aj v tomto
roku silným stimulom pre zorganizovanie regionálnej prehliadky speváckych zborov JDS v okrese Rimavská Sobota.
Organizátorom prehliadky bola
OO JDS Rimavská Sobota a jej prípravu i priebeh zabezpečovala ZO
JDS Hrachovo v spolupráci s obcou
Hrachovo.
Prehliadka sa uskutočnila 3.októbra 2018 v kultúrnom dome v Hrachove. Zúčastnili sa na nej súbory
z okresov Lučenec, Poltár a Rimavská Sobota. Materiálnu podporu poskytli: Mgr. Michal Bagačka - poslanec NR SR a primátor mesta Hnúšťa,
Tatiana Klimová - starostka obce Kociha a Ondrej Knechta - starosta obce
Hrachovo, ktorý predniesol slávnostný príhovor a pripil si s účastníkmi na
zdar celého podujatia.
Na prehliadke vystúpilo sedem
zborov: „Klenovčanka“ – JDS Klenovec, „Sinec“ – JDS Hnúšťa, „Háj
spod Haliera“ - JDS Tomášovce,
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„Dúha“ – JDS Rimavská Sobota,
„Fialôčka“ – JDS Poltár, „Javor“ –
JDS Divín a „Hrachovienka“ – JDS
Hrachovo.
V repertoári zúčastnených súborov boli piesne ľudové, sakrálne,
umelé i tanečné a všetky zožali zaslúžený potlesk publika. Nejde len
o prehliadku, tieto súbory svojimi
vystúpeniami na kultúrnych a spoločenských akciách miest a obcí
prispievajú k zvyšovaniu úrovne kultúry a udržiavaniu národných tradícií v celom regióne. Ich prednes má
každým rokom stúpajúcu úroveň, čo
oceňujú organizátori spoločenských
a slávnostných podujatí. Naviac pravidelné stretnutia pri piesňach sú
pre členov zborov príjemným spestrením všedných dní.
Predsedníctvo OO JDS Rimavská
Sobota ďakuje všetkým účastníkom
prehliadky za príjemné zážitky a vynikajúce výkony. Poďakovanie patrí
aj podporovateľom a členom ZO
JDS Hrachovo, osobitne predsedníčke a podpredsedníčke ZO: pp. V.
Liptákovej a D. Izraelovej.
Veríme, že zborový spev bude aj
v budúcnosti obohacovať kultúru
našich regiónov a vždy prinesie radosť ich obyvateľom.

f Mgr, Jozef Rajzinger, PhD,
predseda OO JDS Rim. Sobota

V

polovici októbra 2018 naša
ZO JDS v Humennom zorganizovala pre svojich členov výlet do
Bratislavy s cieľom bližšie spoznať
hlavné mesto Slovenska, ale aj Národnú radu SR počas jej rokovania.
Túto návštevu nám sprostredkovala poslankyňa NR SR Humenné
Jana Vaľová.
Cestovali sme z Humenného
nočným rýchlikom a hneď po príchode do Bratislavy, v skorých
ranných hodinách, nás čakalo pred
stanicou milé prekvapenie. Pani J.
Vaľová nám zabezpečila turistický
vláčik Prešporáčik aj sprievodkyňu
historickou časťou Bratislavy.
Sprievodkyňa nás počas prehliadky Starého Mesta uviedla do
života a tvorby mnohých významných svetových osobností, ktoré sa
narodili, žili alebo tvorili na jeho
území. Spoznali sme tak miesta,
spojené so životom Johanna Nepomuka Hummela, Viktora Tilgnera, Johanna Andreasa Segnera
a i. Ako zasiahla do dejín mesta
uhorská kráľovná Mária Terézia?
Prečo dala strhnúť mestské hradby a kde sa nachádzajú ich zvyšky?
Ktoré šľachtické paláce vyrástli na

VLAKOM I VLÁČIKOM
ZA HISTÓRIOU BRATISLAVY A NR SR

území mesta počas jej panovania?
Prehliadka nám poodhalila pôsobenie tejto pokrokovej panovníčky
na území dnešnej Bratislavy. Objavovali sme aj bohatú a zaujímavú
históriu bratislavských fontán, dozvedeli sme sa o začiatkoch vodného
hospodárstva v meste, ale aj prečo sa
Bratislava nazývala mestom fontán.
Bohaté hudobné tradície mesta sa
spájajú s takými zvučnými menami
ako W. A. Mozart, J. Haydn, F. Liszt,
K. Schmidt či J. N. Hummel. Niektorí v Bratislave pôsobili, iní ju len
navštívili, no všetci tu zanechali svoju nezmazateľnú stopu.
Po pešej prehliadke historického centra mesta sme opäť nastúpili
na vláčik Prešporáčik a mali sme
možnosť takto spoznať aj vzdialenejšie pamätihodnosti: Grassalkovičov
palác, Katedrálu svätého Martina,
Kostol svätej Alžbety, Michalskú
vežu, Bratislavský hrad i Slavín. Prehliadka vláčikom skončila pred NR
SR, kde nám pani Vaľová zabezpečila obed v jedálni NR SR. Po ňom
nasledovala krátka prehliadka nádvoria Bratislavského hradu.
A čo na nás čakalo v samotnej
Národnej rade? Zaujala nás hneď

čestná stráž v krásnych historických
uniformách. V zasadačke nás prijala
pani poslankyňa Vaľová spolu s príjemnou lektorkou parlamentu, ktorá
sa nám potom venovala. Vypočuli
sme si výklad ku štátnym symbolom,
uloženým vo vitríne, aj ku krásnym
obrazom, maľovaným na orechovom dreve od akademického maliara
A. Brunovského. Potom sme vošli
na balkón sály parlamentu, kde sme
mali možnosť sledovať prácu poslancov. Podpredseda parlamentu Martin Glváč, ktorý v tom čase viedol
rokovanie NR, ho na chvíľu prerušil,
aby nás, seniorov z Humenného,
privítal. Veľmi nás to potešilo, ale na

druhej strane sme boli veľmi sklamaní z poloprázdnej rokovacej sály,
a teda aj z prístupu mnohých neprítomných poslancov k práve prerokovávanej téme.
Radi sme spoznali Národnú radu
SR nielen ako miesto tvorby a schvaľovania zákonov, ale aj ako miesto
pre získanie nových zážitkov. Náš
skvelý deň výletu bol tak zavŕšený.
Chceme sa touto cestou, my, seniori
a členovia ZO JDS Humenné, poďakovať našej poslankyni NR SR Jane
Vaľovej za nezabudnuteľné zážitky,
ktoré pre nás pripravila v hlavnom
meste Slovenska - Bratislave.
f Výbor ZO JDS Humenné
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„Staroba je ako konto v banke.
Vyberieš len to, čo vložíš.“

Nič sa nedá zmeniť na zákonoch
prírody, ale dôstojne žiť, to sa dá.
Hovorí sa, že sú tri etapy života. Mladý vek, stredný vek a vyzeráte dobre.
Takto akosi by sme mohli charakterizovať ľudský život až do pokročilého
veku. Život predstavuje veľkú knihu,
zložitý jedinečný román, ktorý môže
mať 30 strán, ale aj 100.
Snáď niet lepšieho prejavu úcty
k starším, ako je akcia, ktorá sa konala v našom námestovskom okrese
30. októbra tohto roka. Pod záštitou ZO JDS v Bobrove sa konalo
„Stretnutie seniorov okresu Námestovo“. Do tejto malebnej dvojtisícovej obce na hornej Orave prijali
pozvanie seniori z 13 základných organizácií nášho okresu. Že nás bolo
temer 150, je už čo povedať!
Príjemným doplnením bola aj vysoká účasť starostov z našich obcí.
Za všetkých zúčastnených zástupcov samosprávy sa seniorom poďakoval starosta obce Bobrov Ing.
Anton Grobarčík a že tvoríme neod-

Spevácke zbory v Hrachove
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mysliteľnú časť obyvateľov Žilinského kraja, sme sa dozvedeli od našej
predsedkyne p. Eriky Jurinovej ako
aj poslanca Národnej rady SR p. Igora Janckulíka, ktorí si našli čas a prišli pozdraviť naše stretnutie.
Aké by to bolo, keby na stretnutí
nebol kultúrny program a veru naša
veková skupina sa nedala zahanbiť
a pripravila ho. Celým novo vynoveným kultúrnym domom sa ozývala
harmonika a spev našich seniorov.
Na záver seniori z Bobrova pripravili pre nás chutný obed i výborný
zákusok. To všetko by sa nemohlo
udiať, ak by sme necítili a nemali
podporu OO JDS v Námestove, či
rôznych organizácií, ktoré aj rôznymi vecnými darmi pomohli tejto akcii.
Bola to skutočne hodnotná akcia
a prejav úcty k starším. Za toto patrí
vďaka všetkým, ktorí ju organizovali,
i tým, ktorí sa jej zúčastnili.

f Mgr. Ľudmila Mokošáková
predseda ZO JDS Zubrohlava
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Z tvorby šikovných rúk starých mám a otcov
Detvianski seniori sa počas Dní
mesta Detva /prvý októbrový víkend/ prezentovali zaujímavou a tematicky bohatou výstavou „Z tvorby šikovných rúk starých mám
a otcov“. Jej už 8. ročník pripravili
členovia Klubu dôchodcov č.1 a 2
a členovia ZO JDS v Detve. Výstava
bola inštalovaná v 2 miestnostiach
v priestoroch bývalej školy v historickej časti mesta.
V prvej miestnosti výstavu pripravili členky oboch klubov dôchodcov.
Návštevníkom v nej ponúkli hotové
poklady v podobe ľudovej tvorivosti – vyšívané textilné nástenky a rôzne úžitkové predmety, ktoré kedysi
skrývala každá domácnosť. Nechýbali ani vyšívané obrusy, tkané uteráky, pokrovce i posteľné prikrývky.
Veľkú pozornosť pútali aj nádherné
záclony, vyhotovené tzv. cipovanou
technikou. Veru, bolo čo obdivovať!
Koncepcia výstavy v druhej miestnosti, ktorú pripravili členovia ZO
JDS, bola orientovaná na prezen-

táciu originálnych detvianskych
výšiviek, časti krojov, krojovaných
bábik, vyšívaných obrusov, háčkovaných dečiek aj tkaných uterákov
a rôznych dekorácií. Časť výstavy
bola venovaná celoživotnému dielu
našej rodáčky Veroniky Golianovej.
Pri príležitosti 50. výročia prevádzky
DETVIANSKE ĽUDOVÉ UMENIE ju pripravila jej vnučka Ivetka
Smileková. Dnes sa táto predajňa,
v ktorej je stála expozícia detvianskych krojov, stala vyhľadávanou
i turistami zo zahraničia.
Tvorivý tím, ktorý celú výstavu inštaloval – J. Ostrihoňová, S. Strelcová, E. Bohušová, M. Gondová, E.
Chudíková s predsedom ZO JDS E.
Vrťom i ďalšími členmi výboru mal
veru čo robiť, aby také veľké množstvo výstavných exponátov umiestnili s prehľadom, podľa obsahovej
príbuznosti. Veľký obdiv zožali obrusy a vankúše, vyšívané krivou ihlou
na zamate, ako aj tradičné detvianske kroje, tkané uteráky, odiecky,

či bohato zdobené svadobné party
a čepce.
Výstavné panely a dlhé stoly, tiahnuce sa popri stene i stredom miestnosti,
ponúkali množstvo čarovných exponátov. Svoje zastúpenie mali i dekorácie
z prútia či reciklovaných materiálov.
Výstavu svojimi exponátmi obohatili nielen Detvania ale aj seniori
z Hriňovej a Kriváňa. Viaceré bohato vyšívané obrusy pochádzali ešte
z prelomu 19. a 20. storočia. K najstarším klenotom, ako nám prezradili dcéra ľudovej umelkyne Veroniky Golianovej a dnes už 80-ročná
seniorka Vilma Hojčová, patrí snehobiele bohato vyšívané oplecko. Jej
mamka ho vyšila krivou ihlou ako sedemročná pred viac ako 100 rokmi.
Zápismi do knihy návštev vzdávali
mnohí návštevníci hold ľudovému
umeniu našich predkov aj všetkým,
ktorí uchovávajú tieto vzácnosti.
Výstava bola dôstojnou súčasťou
osláv 380. výročia mesta Detva.
f Elena Šálková
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Zhovárame sa s podpredsedníčkou JDS
pre ekonomiku Valériou Pokornou
Na podujatiach ústredia JDS
máva plné ruky práce – veď administratíva a účtovníctvo patria k dôležitým úkonom každej organizácie či
občianskeho združenia, teda aj JDS.
Má milé, ale rázne správanie, zmysel
pre kolektív a hlavne poriadok. Na
druhej strane rada spieva, tancuje,
debatuje o kultúre, turistike, chalupárstve, ale aj o dobrom jedle a jeho
príprave.
Pani Valika Pokorná od volieb na
nedávnom sneme JDS, kde bola zvolená za podpredsed-
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níčku pre ekonomiku, môže takto
v širšej miere zúročiť nielen svoje
skúsenosti z ekonomickej oblasti zo
svojho predošlého povolania, ale aj
z pozície účtovníčky JDS, na ktorú
nastúpila už ako pracujúca dôchodkyňa.
Požiadali sme ju v mene našej čitateľskej obce o krátky rozhovor.
Pani Valika, vieme, že je vašou
domovskou základná organizácia JDS Bratislava – Staré Mesto,
teda jedna zo zakladajúcich v JDS.
Ako ste sa s ňou zblížili vy?
Členkou ZO som sa stala v roku
2015. V Starom Meste máme viacero ZO, teda fungujeme aj ako OO
JDS. Keď predsedníčka našej OO
JDS rezignovala zo svojej funkcie
a nedalo sa presvedčiť niektorú
zo starších členiek predsedníctva,
aby funkciu prevzala, presvedčili mňa, najmladšiu - vraj mi budú
rady pomáhať. Nepoznajúc podrobnejšie, čo táto funkcia obnáša, som
prikývla. Zatiaľ som to neoľutovala,
hoci začiatky veru neboli ľahké. Ale
našla som v predsedníctve naozaj plnú podporu a aj nové
priateľky.
Ako by ste charakterizovali potencionálny stav
členskej základne pre
JDS v Starom Meste?
Je o ňom známe, že tam
býva a žije viac ako
10 000
dôchodcov,
a predsa má naša OO
JDS neľahkú a situáciu. Keďže veľká časť
seniorov už prekročila vek 80 rokov, sú
osamelí, chorí, hoci
pred rokmi aktívne
fungovali. Snažíme sa
mnohých udržať v našom strede, primerane
ich ešte zapájať do nenáročných aktivít, aby sa

nepoddávali letargii. Zameriavame
sa aj na tých, ktorí sú zatiaľ mimo
nášho okruhu a hlavne na tých, ktorí
práve vstupujú do dôchodku. Veľakrát je to na báze priateľských či susedských kontaktov.
Napriek tejto situácii pri tohtoročnej Celoslovenskej prehliadke
v prednese poézie, prózy a vlastnej
tvorby seniorov boli práve ZO JDS
z Brat. – Starého Mesta základom
organizačného tímu. Zdá sa, že
máte medzi sebou aj veľmi čiperné
členky a že si spolu veľmi dobre rozumiete?
Dievčatá zo ZO č.4 sú veľmi aktívne, dokonca až nad rámec JDS.
Rady organizujú rôzne podujatia,
zapájajú sa do mnohých spoločenských aj našich spoločných aktivít.
Príkladom toho bola aj organizácia
spomenutého podujatia, kde okrem
iného s veľkou láskou napiekli dobroty, ktoré sme ponúkali účastníkom
Prehliadky.
Smiem osobnejšie k vám? Čo alebo kto vás získal pre prácu v JDS?
Na pozíciu ekonóma JDS ma „prehovorila“ moja bývalá spolužiačka
Dr. Holubanská, ktorá je predsedníčkou ZO, kde som členkou.
Ktorá z bohatej škály činností
v JDS je vám najbližšia? A prečo?
Veľmi ma baví spoločná príprava
aj organizovanie kultúrnych podujatí a zájazdov. Na takú činnosť som
bola zvyknutá aj zo svojich predošlých pracovných pozícií. Som rada,
keď vidím spokojný úsmev na tvári
účastníkov pripravenej akcie. Vedomie, že sme našim členom zmysluplne zaplnili ich voľný čas, je pre mňa
najlepším hnacím motorom.
Spýtam sa aj opačne: Čo sa vám
zdá v činnosti JDS ťažké alebo zložité? Čo zbytočné?
Zbytočné nie je nič, čo môžeme
urobiť pre našich členov. Je mi ľúto,
že pre nich nemôžeme urobiť viac,
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nakoľko naše aktivity značne limitujú finančné prostriedky, nedostatok
vhodných priestorov a niekedy aj neochota kompetentných orgánov.
Blížime sa ku koncu roka 2018 –
v čom spočívajú vaše súčasné
najaktuálnejšie úlohy?
V súčasnosti začíname s vyhodnocovaním tohtoročných aktivít
a plnenia rozpočtu JDS. Zároveň
pripravujeme žiadosti o dotácie na
nasledujúci rok, návrh rozpočtu na
rok 2019, pripravujeme školenia
funkcionárov a výročné schôdze základných organizácií. Jednou z najdôležitejších aktivít dnešných dní je
registrácia našej JDS na poberanie
2% z daní. Veríme, že aj v roku 2019
si naši priaznivci, rodinní príslušníci, podnikatelia zachovajú svoju
priazeň a poukážu nám finančné
prostriedky. Pre našu činnosť je to
veľká pomoc, za ktorú sme každému
darcovi vďační.
Vraví sa, že naše konanie neustále ovplyvňuje jednak životná skúsenosť a tiež rodinné prostredie,
Ako je to u vás?
Vyrastala som ako jediné dieťa
starších rodičov, ktorých som doopatrovala. Vtedy som sa utvrdila

v tom, že život starých ľudí nie je jednoduchý. Bez pomoci okolia nemôžu
prežívať plnohodnotný život, preto
sa aj dnes snažím svojou troškou
prispieť ku skvalitneniu života práve
v prostredí seniorov.
Dávnejšie ste vraj aktívne športovali. Preniesla sa táto vaša záľuba aj na vnúčatá?
S tým mojím športovaním to bolo
iba na báze rekreačného športu.
Moji vnuci sa však veľmi aktívne
venujú futbalu a hádzanej a ja som
rada ich fanúšičkou.
Mnohé vnúčatá sa tešia ku starým mamám aj kvôli určitým
jedlám alebo konkrétnym činnostiam. Ako je to u vás?
Na moju otázku čo budeme robiť
počas spoločne stráveného víkendu, dostávam odpovede: Poďme do
Bibiany, do Jump arény a variť budeme kurací paprikáš s domácimi
„nočkami“.
Keď sme boli v Komárne na Celoslovenskej prehliadke speváckych súborov seniorov, ľahko ste
reagovali aj na maďarčinu, ktorá
je v tomto regióne prirodzená.
Máte jej znalosť z rodinného prostredia?

Mladosť som prežila v Senci, ktorý
je viacjazyčný. Maďarčina je v tejto oblasti druhou najrozšírenejšou
dorozumievacou rečou, a tak som
sa s ňou zblížila celkom prirodzene
a bez problémov.
Na záver, ak dovolíte, ešte krátka
všetečná anketa:
- Najobľúbenejší deň v týždni: piatok
- Obľúbená farba: červená
- Obľúbené kvety: ruže
- Obľúbený šport: hádzaná
- Súčasné záľuby: knihy, vedomostné súťaže v TV, vnuci
- Najmilšie miesto v Bratislave a na
Slovensku: Železná studnička, Bratislavský hrad, Liptov
Keďže je celkom blízko príchod
roku 2019, máte k nemu nejaké
osobitné prianie?
Zdravie a spokojnosť pre celú rodinu, priateľov, kolegov, seniorov
a úspechy v škole pre mojich vnukov.
Ďakujeme, pani Valika, za rozhovor a prajeme vám veľa pekných
chvíľ v rodinnom kruhu a v našom
seniorskom prostredí priateľské
ovzdušie a ochotu ku spolupráci pri
plnení úloh vyplývajúcich z vašej
funkcie podpredsedníčky JDS pre
oblasť ekonomiky.

Športové hry seniorov okresu Galanta

Seniori z Galantského okresu
v počte 32 osôb, združení v JDS, sa
už po piaty krát stretli, tentokrát na
nádvorí ZŠ maďarskej na Švermovej
ulici v Galante, aby si zmerali sily
a šikovnosť v niekoľkých športových
disciplínach.
Športový deň otvoril Ing. Jozef Bavúz, predseda OO JDS. Stretnutia
športovcov sa zúčastnili ako hostia
predsedníčka KO JDS Trnava Mgr.
M. Fabiánová a primátor mesta Galanty Peter Paška. Obaja sa účastníkom športových hier prihovorili a zaželali všetkým krásny športový deň
- pekné zážitky v príjemnej atmosfére.
Osem družstiev súťažilo v nasledovných disciplínach:
- beh na 60 m – muži, beh na 50 m –
ženy, -kop do brány, -hod granátom

na cieľ, -hod guľou do diaľky muži,
-hod valčekom ženy, -hod do basketbalového koša, -streľba vzduchovkou na cieľ.
Súťaž v streľbe zo vzduchovky zabezpečovala ZO technických služieb
a športových činností Košúty pod vedením Ing. B. Slivenského, začo im
patrí veľká vďaka.
Po skončení súťaže športovci sa zišli
pod altánkom v DC, kde im šikovné
ruky našich senioriek pripravili výdatné občerstvenie. Športová komisia zatiaľ vyhodnocovala dosiahnuté
výsledky v jednotlivých disciplínach.
V tomto – V. ročníku - boli najúspešnejšie: družstvo zo ZO JDS Sereď 1, druhé miesto obsadili športovci
zo ZO JDS Sereď 2 a tretie miesto si
vybojovalo družstvo zo ZO JDS Pata.

Najlepšie športové výsledky celkom dosiahol za mužov p. Vrtík
Jozef z Paty a zo žien p. Hanka
Holčíková zo Serede.
Možno konštatovať, že preteky
boli výborné. Veselá, bojovná atmosféra za nádherného počasia. Avšak
viac ako o výhrach sú tieto preteky
vždy a predovšetkým o stretnutiach
a objatiach s dávno nevidenými priateľmi….
Ďakujeme organizátorom OŠH
- tentokrát ZŠ maď. na Švermovej
ulici v Galante, Mestskému úradu,
primátorovi Galanty p. P. Paškovi za
možnosť realizácie ŠH v priestoroch
ZŠ a tiež KO JDS Trnavského kraja za
všestrannú podporu.
f Jozef Bavúz, predseda OO JDS
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Nezabudnuteľný výlet za umením
17. októbra 2018 zorganizovala
O0 JDS v Trnave zájazd na Moravu,
a to do Brna a Ivančíc. Zúčastnili
sme sa ho aj my, členovia ZO JDS
Ružindol. Okrem predsedníctva
OO JDS Trnava tam boli aj členovia
ZO z Bohdanoviec, Cífera, Horných a Dolných Orešian, Bučian,
Košolnej, Šelpíc, Opoja, Križovian,
Jaslovských Bohuníc a Kátloviec.
Vyrazili sme z Trnavy a v Trstíne
sa k nám pripojil druhý autobus,
ktorý „zbieral“ ľudí z Košolnej,
Horných a Dolných Orešian. Takže
dva autobusy sme prišli do Brna,
kde v areáli Výstaviska v hale „H“
bola výstava obrazov Alfonza Muchu. Doteraz som poznala A. Muchu len tak letmo - poznám štýl
jeho kresieb - ale čo sme tam videli,
to bolo niečo úžasné! A. Mucha bol
jednou z najpozoruhodnejších postáv svetového umenia koncom 19.
a začiatkom 20. storočia. Celý svet
ho však bude navždy spájať s jeho
úžasnými grafikami, plagátmi, obrazmi a freskami. Do našich krajín
sa zapísal kolekciou monumentálnych obrazov Slovanská epopeja.
Cyklus dvadsiatich obrazov z histórie Slovanstva dokončil po 18
rokoch práce a potom ich daroval
mestu Praha. Je to monumentálne
maliarske dielo, ktoré nemá v dejinách umenia obdoby. Obrazy
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Slovanská epopeja dosahujú úctyhodné rozmery, podľa mňa asi 10
x 12m. To sa na ne musíte pozerať
z diaľky. Ale aj z blízka sú tie detaily perfektné. Mne osobne sa veľmi
páčil obraz z Ruska, kde je znázornená chvíľa, ako sa číta edikt cára
Alexandra II. o tom, že sa trvalo ruší
v Rusku roku 1861 nevoľníctvo.
Ruský ľud na Červenom námestí
v tieni chrámu Vasilija Blaženého je
plný neistoty, úzkosti a nevie, čo má
s nadobudnutou slobodou robiť.
Veľa by sa dalo o každom obraze
písať a nevychádzali by ste pritom
z úžasu. Každý obraz znázorňuje
určitú epochu v dejinách Slovanov.
Celá výstava je zapožičaná z Prahy
do Brna do konca tohto roku.
Z Brna sme sa presunuli do Ivančíc, kde sme si prezreli rodný dom A.
Muchu a Vladimíra Menšíka, ktorému sú venované dve pamätné izby.
1. poschodie je venované A. Muchovi, kde nám premietali o ňom dokumentárny film. A. Mucha dostal v živote veľa ocenení: je rytierom Rádu
Františka Jozefa I., nositeľom Rádu
Čestnej légie, bol menovaný profesorom v New Yorku. V Bulharsku
bol ocenený samotným kráľom. Po
vzniku ČSR navrhoval štátny znak
aj rôzne bankovky. Realizoval vitráže vo svätovítskej katedrále v Prahe
atď., atď. Na jar 1939 bol gestapom

zatknutý a vypočúvaný a 14. júna
1939 vo veku 79 rokov zomiera.
Z Ivančíc sme sa vracali už domov, ale ešte sme sa zastavili na
Mohyle Mieru pri Slavkove, kde sa
odohrala bitka troch cisárov: Napoleona, ruského cára Alexandra a rakúskeho cisára Františka Jozefa.
Z iniciatívy katolíckeho kňaza Aloisa Slováka a podľa návrhu arch.

Fanty bola postavená v roku 1912
secesná Mohyla Mieru. Je symbolom kraja aj spomienkou na dávne
udalosti. Zdôrazňuje zmierenie
národov a je večnou pripomienkou
tisícov obetí. Tento námet zdôrazňuje aj pietny akt, ktorý sa koná
každoročne pri výročí tejto bitky
z 2. decembra 1805 - podľa ruského
kalendára 20. novembra 1805.
f Anna Kojsová,
predsedníčka ZO JDS Ružindol
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cestované“ aj napozerané
z filmov a televízie.
Vyhodnocovanie odpovedí prerástlo do širokej
diskusie. Prítomní mali
k zadaným témam mnoho
zaujímavých doplňujúcich
informácií. Rozprávalo sa
o tragickej smrti Milana
Rastislava Štefánika i o nešťastnej havárii lietadla
zakladateľa obuvníckeho
priemyslu Tomáša Baťu.
Zaspomínali si na spartakiády na štadióne Strahov
v Prahe a na nezabudnuteľné zážitky s tým spojené. Veľmi dobre poznali
životný príbeh gymnastky
Věry Čáslavskej, jej vynikajúce úspechy v športe aj
sklamania v súkromnom
živote. Niektorí zo súťažiacich sa ako diváci osobne
zúčastnili na súťaži krásy
Miss ČSSR v Ostrave roku 1989,
kde sa Ivana Christová stala prvou
najkrajšou ženou Československa
slovenskej národnosti.
Výsledky kvízu ukázali, že seniori
majú vedomosti o Československu
veľmi bohaté. Nešlo však o overovanie si znalostí faktov alebo o to,
kto bude v súťaži najúspešnejší,
hlavnou myšlienkou kvízu bolo oživiť spomienky a porozprávať si navzájom zážitky a príhody z obdobia
spoločného štátu.
Niekto múdry povedal,
že „seniori sú pamäť národa“. Je to pravda. Súčasní seniori prežili v československom štáte väčšiu
časť svojho aktívneho života. Spoločné posedenie
bolo pre nich možnosťou
vrátiť sa v spomienkach
dozadu. Prežili takto spolu
nielen poučné, ale aj zábavné a príjemné popoludnie.

100 rokov Československa
- vedomostný kvíz
Rok 2018 je rokom, v ktorom
si pripomíname sto rokov od založenia spoločného štátu Čechov
a Slovákov. Na túto významnú
udalosť v dejinách našich národov
spomíname rôznymi akciami. Boli
organizované celoštátne oslavy,
slávnostné zhromaždenia, výstavy,
besedy, vydalo sa množstvo rôznych publikácií – tak sme si pripomínali, čím všetkým naše národy za
storočie prešli.
Seniori MO JDS vo Zvolene –
Podborová si pri tejto príležitosti
skúsili otestovať svoj mozog vedomostným kvízom. Rozhodli sa načrieť do svojej pamäte, vybrať z nej
dávne školské vedomosti aj životom nadobudnuté skúsenosti a podeliť sa o ne so svojimi známymi
a kamarátmi. Dobrý nápad sa ujal
a výsledkom bol kvíz „100 rokov
Československa“.
A vyplatilo sa. Súťažiaci nielen
jednoduchšie, ale i náročné otázky
hravo zvládli a dokázali, že o Československu toho vedia skutočne
veľa. Otázky boli z rozličných oblastí spoločného československého

štátu: vznik štátu, prezidenti, administratívne členenie, geografia,
mestá, priemysel, šport, kultúra.
Súčasťou kvízu bol aj preklad českého textu do slovenčiny a slovenského do češtiny. Hoci sa hovorí, že
mládež obidvoch štátov už susedný
jazyk neovláda, seniori s týmto nemali vôbec žiadne problémy. Súťažiacim sa páčili najmä otázky zo zemepisu. Boli zábavné, nikoho však
neprekvapili, lebo bývalé Československo má väčšina seniorov „pre-

f Ing. Ľudmila Moleková,
MO JDS Zvolen Podborová
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Na česko – slovenskej „vlne“
V rámci medzinárodnej spolupráce seniorských organizácií a združení naša JDS úzko spolupracuje
s Radou seniorov Českej republiky
vrátane vzájomných stretnutí pri
celorepublikových podujatiach na
Slovensku i v Čechách. Družobné
kontakty majú aj viaceré základné, okresné i krajské organizácie –
o čom sa neraz dozvedáme v našej
redakčnej pošte. Radi využívame
prítomnosť pp. Zd. Pernesa, predsedu a Milana Tarabu, podpredsedu RSČR na našej 5. celoslovenskej prehliadke v prednese poézie
a prózy 2018, aby sme sa pozhovárali o viacerých témach, ktoré nás
obapolne zaujímajú:

Pán Taraba, dnes je to už druhé
celoslovenské podujatie v tomto
roku, na ktorom sa stretávame.
Keď ste boli na našich celoslovenských ŠH v Bardejove, chvíľu sme
sa zhovárali o jeho jedinečnej architektúre. Zdá sa, že téma architektúry je vám veľmi blízka?
Ano, o architekturu se dlohodobě
zajímám. Obdivuji historické stavby i zajímavé objekty současnosti.
Iste poznáte viaceré prírodné
lokality a mestá či obce Slovenska. Ktoré z nich vás viac zaujali
a prečo?
Na Slovensko pravidelně jezdím.
Několik let jsme s rodinou trávili
pravidelně týden v Západních Tat-

Dr. Zdeněk Pernes, predseda Rady seniorov ČR
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rách – ve vesničce Žiar – Smrečany.
Kombinace velehor a koupání přímo vybízela k odpočinku. Na výletech po okolí jsem obdivoval krásu
Levoče, Banské Štiavnice, ale též
lidovou architekturu a v neposlední
řadě přírodní památky. Často vzpomínám i na pohádkovou horu Sitno
i skalní útesy v Roháčích.
Je mnoho miest, a to nielen
v Čechách, kde sa historicky cenná architektúra stráca v rozrastajúcej sa súčasnej zástavbe. Dá
sa v tomto nevyhnutnom procese
nájsť nejaké optimálne riešenie,
optimálny model?
Tato praxe není všude, znám
města, kde se vedení domlouvalo
s památkáři a k podobným jevům
nedošlo. Např. v ČR se podařilo vše dobře zkloubit v Českém
Krumlově, Telči a zatím se to vcelku
daří i s ochranou historiského centra Prahy.
Ak by ste mali podľa svojho pohľadu zostaviť TOP rebríček krajín, ktorých architektúra vás najviac prekvapila. A ktorých 5 TOP
by utvorilo vašu osobnú korunu
najkrajších stavieb sveta?
Všeobecně se oceňovalo tzv.
SEDM DIVŮ SVĚTA, žel, mno-

f ROZDELENÍ, A

PREDSA SPOLU

hé památky se nám nedochovaly.
Osobně jsem byl nadšen starodávnými paláci v egyptském Luxoru
(Carnag) nebo též památkami antického Řecka či Říma. V současné
době považuji za úžasná díla hlavně
hl. město Brazílie Brasilia architekta Niemeyera, Basilicu Sagrada
Família v Barceloně, úžasné stavby
v Arabských Emirátech, nádhernou
operu v Sydney a jsem rád, že mohu
připomenout i nový hotel Ještěd
v Liberci.,
A teraz, ak dovolíte, prejdem
k dnešnému dňu. Počas celého
predpoludnia sme boli, takpovediac, v „krajine umeleckého slova“. Ktorý jeho žáner je vám najbližší?
Žánry si nevybírám, mám rád jak
kvalitní poezii tak i prózu, záleží na
náladě a prožitcích. K poezii se rád
vracím, především ve vzpomínkách
na mládí.
Zmenila sa vaša osobná orientácia pri výbere četby, odkedy ste
prešli do seniorského veku?
V seniorském věku se více
soustřeďuji na historickou literaturu a zajímá mne vždy odkaz minulosti pro naši generaci. Lidstvo
se mnohdy z historie nepoučilo,
k vlastní škodě.
Mali ste možnosť počuť ukážky
od rôznych autorov aj obsahovo
veľmi pestré, jedinečné i svojím
predvedením. Môžete nám prezradiť, ktorá vás najviac oslovila?
Z 5. celoslovenské přehlídky
přednesu poezie a prózy jsem byl
opravdu nadšen, bez ohledu na
žánr přednášejícího. Vždyť se také
nesoutěžilo o pořadí. Obdivolaval
jsem často až plně profesionální vystoupení. Přesto mi dovolte, abych
se podělil s Vašimi čtenáři o milý
zážitek z krásného lidového kroje
jedné z účinkujících.
V období školských rokov, keď
sme ešte žili v spoločnom Československu, iste boli naše kultúrne
väzby viacej prepojené. Na ktorý
z kultúrnych projektov dodnes
rád spomínate?

Připomněl jsem si Chvilku poezie
v obou našich jazycích, slovenské
pondělky v československé televize
i celou řadu krásných filmů. Jsem
rád, že i u nás je patrná snaha vrátit
slovenský jazyk do některých vysílání a to nejen ve veřejně právních
mediích.
Myslím, že aj v súčasnosti máme
k sebe - Česi a Slováci – veľmi blízko. V rôznych oblastiach. Mnohí
naši vysokoškoláci študujú v Brne,
Prahe, Olomouci, v obchodoch radi
kupujeme napr. české mliečne výrobky, neraz cestujeme v českých
vlakových súpravách, slovenskí
herci hrajú v českých filmoch alebo muzikáloch, v športových kluboch sa to vôbec „hemží“ rôznymi
národnosťami. Avšak sa nemôžem
zbaviť dojmu, že už o sebe navzájom
predsa len vieme menej. A súčasná
mladá generácia na jednej i druhej
strane už nevníma česko-slovenské
vzťahy v takom pevnom osudovom
zväzku, ako to berieme my, starší.
Dnes na Prehliadke umeleckého
slova zneli popri sebe obidva naše
jazyky – český práve vďaka vám.
Bolo to prirodzené, krásne a veľmi
blízke. Bodaj by to tak fungovalo
v rôznych sférach nášho spoločného
života v strede Európy aj po mnoho
ďalších rokov, desaťročí i storočí!
Ďakujem vám v mene našich
čitateľov za úprimné odpovede.
Ešte na záver môžem poprosiť
o vianočné či novoročné prianie,
nakoľko počítame s uverejnením
nášho rozhovoru práve v decembrovom čísle?
Rád bych popřál oběma našim
spřáteleným státům stálý rozvoj ku
prospěchu obyvatel. Seniorům potom pevné zdraví a aktivní podzim
života v radosti a spokojenosti
a abychom jsme se měli stále rádi
a cítili jsme se v obou našich zemích
doma.
f Milan Taraba,
podpredseda Rady seniorov
Českej republiky
f Dobroslava Luknárová,
redakcia 3.VEKu

ZO JDS-KD TESLA
L. Hrádok na výlete
za históriou Trnavy

Výbor ZO JDS - KD Tesla Liptovský
Hrádok
zorganizoval
14. 11. 2018 poznávací výlet do
prvého slobodného kráľovského
mesta na Slovensku – Trnavy, lebo
sa v ňom nachádza množstvo historických a sakrálnych pamiatok.
Vlakom cestovalo 16 našich členov
pod vedením predsedníčky Aleny
Kováčovej.
Trnavu dodnes označujú ako
„malý či slovenský Rím“, a to sme
si mohli potvrdiť na vlastné oči.
Navštívili sme Kostol sv. Heleny aj
Radnicu, pozostávajúcu z komplexu historických stavieb s krásnou
štukatérskou výzdobou. Postarali sa
o ňu slávni talianski majstri. Na čelnej fasáde je umiestnený erb mesta
s chronogramom. Prezreli sme si aj
jednu z dominánt mesta - dvojvežovú Baziliku sv. Mikuláša, ktorá je
mariánskym pútnickým miestom.
Obdivovali sme aj renesančnú dominantu - Mestskú vežu na Trojičnom námestí, spojenú s vyhliadkou
na celé mesto a jeho okolie.
Počas prechádzky po čistej
a upravenej pešej zóne sme obdivovali súsošie Najsvätejšej trojice,
Kostol sv. Jakuba, mestské opevnenie, Kostol sv. Jozefa, Arcibiskupský palác, Kláštor klarisiek
a popritom aj viaceré historické
meštianske domy.
Za pol dňa sa nedá prezrieť si
všetky tieto historické skvosty, ale
to, čo sme si stihli prezrieť, zanechalo v nás skvelé dojmy. Zároveň
sme si obnovili aspoň sčasti svoje
vedomosti z našej histórie, na ktorú veru, môžeme byť hrdí.
Mesto už svojou výzdobou malo
nádych najkrajšieho obdobia
roka – Vianoc, tak nám dodalo ešte
aj príjemný predvianočný pocit
očakávania.
Myslím, že sa do Trnavy ešte niekedy s radosťou vypravíme.
f Alena Kováčová
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Vzácny hosť v ATV Trenčín
Seniori trenčianskeho regiónu –
poslucháči Akadémie tretieho veku
(ATV) privítali na novembrovom
seminári vzácneho hosťa plukovníka Generálneho štábu vo výslužbe
Ing. Ivana Bellu, prvého slovenského kozmonauta.
Vo svojom veľmi pútavom rozprávaní opísal zaujímavosti kozmického letu, výber kozmonautov, prípravu v Hviezdnom mestečku i samotný
priebeh letu. Počas neho realizoval 6
vedeckých projektov. Tento výskum
niesol meno generála M. R. Štefánika. Osemdňový pobyt vo vesmíre bol
úspešne zakončený pristátím v zasneženej kazašskej stepi. Svoj príbeh
I. Bella obohatil i vtipnými príhodami, čo ocenili poslucháči vrelým potleskom.
V závere svojho príhovoru ocenil
záujem seniorov získavať nové vedomosti a žiť aktívne i v zrelom veku.
Aj keď ubehlo od letu I. Bellu do
vesmíru už skoro 20 rokov (1999),
nič nestratila na svojej jedinečnosti
a atraktivite.
Poslucháčov ATV, seniorov, prišiel
pozdraviť i predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav
Baška. Vo svojom príhovore vyslovil
radosť zo vzdelávania seniorov a zaželal, aby z prednášok čerpali veľa
nových myšlienok a vedomostí.
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Pozdravil aj vzácneho hosťa – I. Bellu a ocenil, že i takíto
ľudia prichádzajú prednášať
na pôdu ATV. Odovzdal mu
pre spomienku darček - obraz
Trenčianskeho hradu. V mene
primátora mesta Trenčín Richarda Rybníčka odovzdal hosťovi pozdrav a pozornosť Martin Petrík, poslanec mestského
zastupiteľstva.
Krásne stretnutie - niet čo
dodať!
Program seminára ATV potom pokračoval prednáškou
venovanou zdraviu ,,Ako predchádzať diabetu“. Príznaky, riziká
a odborné vedomosti o cukrovke
vysvetlila Lucia Mičíková, lektorka
ATV z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne.
Projekt Ministerstva vnútra SR pre
seniorov ,,Zlepšenie prístupu obetí
trestných činov k službám a vytvorení kontaktných bodov pre obete“ prišli predstaviť Edita Kucejová a Soňa
Mikušová, koordinátorky projektu
na regionálnej úrovni. Projekt sa
zaoberá dôležitými radami pre seniorov, ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov. Obe koordinátorky
upozornili seniorov na konkrétnych

prípadoch, ktoré sa stali v Trenčíne,
na čo si majú dávať pozor.
Kontaktné miesto, ktoré bude
poskytovať právne, poradenské
i psychologické služby sa zriaďuje i
v Trenčíne. Začne fungovať začiatkom roka 2019. Rada ATV nadviazala s ním spoluprácu pre svojich poslucháčov, seniorov z trenčianskeho
regiónu.
Program seminára ATV zaujal
a potešil i poučil celkom 145 poslucháčov a 15 hostí.
Na záver novembrového seminára
boli poslucháči ATV pozvaní na vianočný seminár, ktorý sa uskutoční
12. decembra 2018.

f A. Pinďáková, ATV Trenčín
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Dva „svety“ v jednom dni
Seniori zo Žiaru nad Hronom, organizovaní v SZPB a v JDS, podnikli
10. októbra 2018 exkurziu, ktorá
začala návštevu Múzea holokaustu
v Seredi. Zúčastnilo sa jej 51 členov.
Múzeum vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, ktoré predstavuje
autentické miesto pripomínajúce
tragické obdobie riešenia židovskej
otázky na Slovensku počas 2. svetovej vojny. Na Slovensku vznikli tri
pracovné tábory, ktoré sa nachádzali
okrem Serede v Novákoch a vo Vyhniach v okrese Žiar nad Hronom.
Tábory v Novákoch a Vyhniach sa
nezachovali, ostal iba v Seredi, lebo
sa jeho priestory dostali pod správu
armády ČSR. V múzeu, ktoré bolo
vytvorené po adaptácii a rekonštrukcii pôvodných objektov tábora, sú
teraz vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety, súvisiace
s prenasledovaním Židov na území
Slovenska. Jedným z výstavných
artefaktov je napr. „dobytčí“ vagón, v ktorom deportovali Židov do
koncentračného tábora Auschwitz.
Súčasťou múzea je aj vzdelávacie
stredisko, ktoré poskytuje výchovno-vzdelávacie podujatia, semináre
a školenia zamerané na oboznamovanie verejnosti so židovskou kultúrou a dopadom holokaustu na život
Židov na území Slovenska.

Prechádzať po tomto múzeu
a oboznamovať sa s dobou, ktorú väčšina našich členov zažívala
v dobe svojho detstva a mladosti, je
nielen poučné, ale aj šokujúce a dojímavé. Je iné o zverstvách fašizmu
čítať alebo počúvať v masmédiách
a iné je vidieť veľa autentických dokladov o tom, ako sa to dialo. A je
veľmi potrebné hovoriť o tom predovšetkým mladým ľuďom – vystríhať
ich pred hrozbou nielen fašizmu,
ale aj pred nevšímavosťou a ľahostajnosťou, lebo každý človek je súčasťou ľudskej spoločnosti a či chce
alebo nie, je súčasťou jej pohybov –
pozitívnych aj negatívnych.
Keď sme z múzea odchádzali,
zhodli sme sa na tom, že obdobie
druhej svetovej vojny bol svet, ktorý navždy poznačil ľudstvo a mal
by ostať do budúcnosti obrovskou
výstrahou.

Druhý „svet“, ten krajší, sme zažili
na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave na koncerte plnom
lásky a úcty k seniorom. Zimný štadión bol zaplnený, organizátori vyčíslili 10 tisícovú návštevnosť. Koncert Integrácia 2018 zorganizovala
nezisková organizácia Integrácia.
V rámci koncertu vystupovali českí
a slovenskí umelci: Katarína Brychtová, Zmoškovci, Eva Máziková,
Oto Waiter, Štefan Skrúcaný, Heidi Jankú, Sisa Sklovská, Vojenská
hudba ozbrojených síl SR a ďalší.
Všetci zúčastnení diváci dostali biele tričká s logom Integrácie. Pekný
dojem vo veľkom priestore štadióna
nastal, keď si všetci diváci tričká aj
obliekli.
f Jaroslav Bulko, predseda OO SZPB
v Žiari nad Hronom
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Na slovo – dve

s predsedom Ústrednej revíznej
komisie Ing. Štefanom Ellerom

Stáva sa, že keď sa spomenie funkcia
revízora či kontrolóra, pre mnohých
ľudí sa okamžite rozsvieti kontrolka –
výstražné znamenie: Je všetko, ako
má byť? Nezanedbal som niečo? Veru,
nemáme príliš radi túto funkciu, hoci
na druhej strane jej vecne priznávame
dôležité miesto v ekonomickej oblasti.
Kde sa vyžaduje presnosť a vecnosť,
tam má svoje miesto a opodstatnenie
aj užitočná kontrola – aspoň je všetko
tak – ako má byť!
Požiadali sme o krátky rozhovor
Ing. Štefana Ellera, ktorý od nášho
XI. snemu JDS zastáva funkciu predsedu ÚRK JDS, kde bol už predtým
jej aktívnym viacročným členom.
Pán Eller, bližšie sme sa spolu
zoznámili pred 3 rokmi v Bardejove počas podujatia Zlaté ruky
2016. Účastníkom tohtoročných
celoslovenských ŠH ste sa v Bardejove venovali takpovediac od rána
do večera. Odkedy sú pre vás aktivity JDS v prepojení na Bardejov
takou srdcovkou?

Rok po oddychu na dôchodku ma
oslovila terajšia krajská predsedníčka na prácu v Mestskej organizácii
JDS. Neskôr pre veľký záujem a väčšie počty sa táto MsO rozdelila na
štyri, kde som v jednej z nich zastával funkciu predsedu. Neskôr som sa
stal podpredsedom okresnej organizácie.
A potom to už išlo. Pridružili sa aj
povinnosti v pôsobnosti mesta Bardejov.
Pri našich podujatiach JDS
v Bardejove bolo neprehliadnuteľné, ako si vzájomne rozumie vedenie mesta s kultúrno-spoločenskými inštitúciami i spoločenskými
organizáciami či združeniami vrátane JDS. Ako si vzájomne vychádzate v ústrety. V čom je tajomstvo
tohto súznenia?
Držíme zásadu - nielen „daj“, ale
aj „na“. A máme vynikajúceho pána
primátora, s ktorým nám to spolu
ide. Patrí mu veľké poďakovanie,
ktoré mu aj touto cestou posielam.

Na Šariši po šarišsky

Ako seniori v Tarnove udržujú tradície
Každý kraj, región, má svoje tradície, zvyklosti, svoju históriu. Je
chvályhodné, že mnohé regióny udržujú tieto tradície hlavne v podobe
folklórnych skupín, súborov, ochotníckych divadiel a pod. Ak povieme,
že sa aj v obci Tarnov takéto tradície
udržiavajú, mnohým čitateľom to
veľa nenapovie. Preto vysvetlime:
Obec Tarnov leží v južnom okraji
Nízkych Beskýd, v údolí rieky Tople v Ondavskej vrchovine, 9,5 km
od Bardejova na severozápad. Táto
obec vždy si udržiavala svoje zvyklosti a folklórne tradície najmä nacvičovaním ochotníckych divadiel
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v nárečí horného Šariša a je potrebné
dodať, že v nedávnej minulosti získavali úspechy i na celoslovenských
prehliadkach ochotníckych divadiel.
Na to, aby sa tieto tradície udržiavali, je potrebná ochota, snaha
i odhodlanie žijúcich osobnosti,
a v Tarnove ich majú. Napr. Mgr.
Žofia Harňáková ambiciózne a tvorivo celé roky v tejto oblasti pracuje
a jej úsilie prináša krásne výsledky.
Ako členka JDS nachádza podporu
v ZO JDS, ktorá bola v obci založená medzi prvými v okrese Bardejov
ešte v roku 2002. Predstavitelia obce
od založenia organizácie podporujú

V ÚRK pracujete už nejaký čas.
Dá sa v priereze rokov povedať, ako
funguje naša JDS vo svojej organizačnej štruktúre? Rešpektujú jej
organizačné zložky Stanovy JDS?
Pri počte 93 000 členov sa nájde aj
niekto, kto nie veľmi ovláda Stanovy
či Smernice o hospodárení. Tu ale
nehovorme, že ich porušujú úmyselne. Prácu v JDS robia všetci funkcionári dobrovoľne, a veľakrát prichádzajú k funkcii hospodára(ky) úplne
z iného pracovného prostredia. Pri
kontrole, resp. konzultácii, sa snažia
odstrániť prípadné nedostatky. Možno však badať skôr nezáujem mnoaktivity seniorov a vytvárajú pre nich
také podmienky, aby život seniorov
bol všestranný a uspokojoval ich záujmy a potreby.
Základná organizácia od svojho
vzniku vyvíjala aktívnu činnosť pod
vedením Ing. Antona Fecka a od
roku 2014 v jeho úsilí pokračuje
Anna Hlaďová. Pri ZO JDS bola založená ženská spevácka skupina senioriek „ Babovka“, ktorá vo svojich
miestnych tradičných šarišských
programoch vystupuje na všetkých
miestnych podujatiach, ale obohacuje svojimi vystúpeniami aj okresné
podujatia JDS.
Na tohtoročnom stretnutí seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším, ktoré každoročne organizuje MÚ v Tarnove, prezentovala
„Babovka“ činnosť seniorov úsmev-

f NÁŠ
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hých členov JDS o prácu vo výboroch
na všetkých stupňoch organizačnej
štruktúry. Byť členom – s radosťou,
ale zastávať funkciu? Radšej nie!!!
V ostatnom čase sa značne obmieňa nielen členstvo v ZO JDS, ale
pochopiteľne aj jeho funkcionársky
aparát. Čo prináša táto obmena?
Na túto otázku som už čiastočne odpovedal – ľudia sa nehrnú do
funkcií a starostí navyše. Preto si
vážim každého funkcionára JDS.
Obmenu po XI. sneme chceme kvalitatívne vylepšiť školeniami, respektíve konzultáciami v mesiaci február
2019 vo všetkých 8 krajoch.
V čom sa za ostatné obdobie,
napr. od X. snemu JDS, zmenilo alebo lepšie povedané skomplikovalo
vedenie účtovníctva na jednotlivých
organizačných stupňoch JDS?
Metodika účtovania sa ani veľmi
nezmenila. Skôr pribudli nové druhy
príjmov pre všetky stupne organizačnej štruktúry. Napr. z 2% z daní
FO, alebo dotácií, sponzorských
darov. Tomu zodpovedá aj zúčtovanie na príslušných poskytovateľov
finančnej výpomoci.
Možno sa oplatí našim čitateľom pripomenúť, koľko členov má
ÚRK a ako často sa schádzate, ako

sa vlastne deje vaša kontrolná, ale
aj poradenská činnosť.
Od X. Snemu JDS v ÚRK pracuje
8 členov, t.j. každý kraj má svojho zástupcu. Zasadnutia komisie bývajú
podľa vypracovaného Plánu činnosti. Stretávame sa 3× za polrok na Ú
JDS a kontrolnú činnosť v KO JDS
vykonávame 2× za polrok tak, aby
sa dalo stretnúť aspoň s jednou OO
JDS v príslušnom kraji. Kontrolu
v krajoch vykonávame v štvorčlenných kontrolných skupinách na základe spracovaného plánu.
Iste už máte premyslené najdôležitejšie úlohy ÚRK na budúci rok
2019. Môžete nám ich uviesť?
Budúci rok budeme začínať vo februári školeniami, resp. konzultáciami po krajoch.
Po skončení hospodárskeho roka,
polroka či po trištvrte roku budeme
kontrolovať plnenie rozpočtu a účtovníctvo na Ú JDS v Bratislave. Pozrieme sa celkovo do štyroch krajov
na Slovensku.
Aby sme však neboli takí príliš
oficiálni a suchopárni, smieme vám
položiť aj zopár osobných otázok:
Je pre vás Bardejov rodným
mestom? Nie. Ale Bardejov je skutočne nádherné mesto. Preto sme sa

po skončení štúdií doňho s manželkou radi vrátili.
Čo máte v ňom a čo v jeho okolí
najradšej?
Mám rád Bardejov ako mesto, ale
aj Bardejovské Kúpele a celú ich
okolitú prírodu. Ale aj ľudia sú tu
milí, ústretoví a ochotní pomôcť.
Čo patrilo a čo patrí aj dnes k vašim osobným záľubám?
Práca s ľuďmi a potulky v prírode.
Keď sa hovorí o medzigeneračných vzťahoch, čo je podľa vás
v nich podstatné?
Dôležité je porozumenie a prispôsobenie sa požiadavkám tej ktorej
generácie. Teda komunikácia a empatia sú podstatné.
Blížia sa Vianoce a o nich má
každý človek nejakú svoju vlastnú
predstavu. Aká je tá vaša?
Stretnutia s blízkymi ľuďmi, hlavne
v rodinnom kruhu, pokoj a zdravie.
Úprimne ďakujeme za rozhovor
a myslíme si aj za veľa dobrých rád
k činnosti funkcionárov JDS. Na
oplátku vám prajeme aj celej ÚRK
veľa pozitívnych zistení, a tým aj
dobrý pocit z vykonávanej práce.
V súkromnom živote veľa zdravia
a spokojnosti.

nou častuškou „ Tak sebe žijeme“.
Pre všetkých čitateľov predstavujeme úvod častušky v autentickej podobe nárečia horného Šariša.

4. Tam še mi zrekreujeme,
12 procedur zvladneme,
pitni režim dotrimeme,
na didžine tancujeme, keľo chceme.

znal ľudí tohto kraja, mohol naplno
spoznať ich pohostinnosť, ale aj hrdosť a úctu k tradíciám a zvyklostiam rodného kraja.

1. Povice vi dobre ľudze
či dochodkarom nedobre,
na brižečku postavame
a na poštarku čekame každi mešac.

5. Tote športove suťaže
trimaju nas v dobrej forme,
bolesci v križoch prestaňu…

2. Eurička do štremfli pchame,
potem vnučatom davame,
žebi mali na bagetu, pepsi-colu,
cigaretľu –pokrijome.
3. A či v žime a či v lece,
najdzece nas na vilece.
Raz Ružbachi či Dudince
abo Trenčanske Teplice či Bojnice.

f - red.-

f RSDr. Vasiľ Hudák,
foto: Alena Šoltysová

V tejto častuške,
má ešte veľa slôh,
je vyjadrená nefalšovaná realita,
v akej žijú aktívni
seniori v obci Tarnov na východnom Slovensku
v regióne Horný
Šariš. Kto v tomto
regióne bol a spo-
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PRI SPEVE
A SLOVE

ZO JDS vo Vyšných Ružbachoch už niekoľko rokov pozýva
ostatné ZO JDS v okrese Stará
Ľubovňa na podujatie: Posedenie pri speve a básni. Pre nás
seniorov je to možnosť nielen na
príjemné stretnutie a rozhovory,
ale najmä na prezentovanie sa
v speve ľudových piesní a v hovorenom slove. Vyparádené seniorky v krojoch svojich mám
i starých mám vyrážajú dych.
Krásou, výzdobou a jedinečnosťou reprezentujú svoju ZO JDS
i obec.
Sme okres známy nielen prírodnými krásami, ale aj tým, že
čo dedina to iné nárečie. Preto
sme si na Posedení vypočuli aj
zaspievali rusínske, goralské,
šarišské aj iné slovenské pesničky. Trojčlenná porota pri hodnotení výkonu účinkujúcich neraz
len ťažko hľadala slová obdivu
i poďakovania.
„Slovo“ bolo zaujímavo prezentované seniorkami zo ZO
JDS v Hniezdnom, ktoré žartovným spôsobom porozprávali, ako sa im žije v ich obci aj
o spolunažívaní s menšinami.
Prednesom ukážky „Mamina, ty
si fakt štepená“ potešila víťazka
krajského kola A. Kopčáková zo
ZO JDS v Šambrone.
Poďakovanie za príjemné
chvíle na tomto podujatí patrí
M. Dzudíkovej – predsedníčke
ZO JDS vo V. Ružbachoch aj
členom ZO JDS, sympatickej
mladej moderátorke v kroji, p.
Budzákovi za prenajatie priestorov pre takmer 180 prítomných
seniorov.
Ako poznám našich členov, už
teraz iste plánujú, aké pesničky zaspievajú o rok, a tak si len
prajme ten „rok čakania“ prežiť
v dobrom zdraví.
f Anna Kopčáková
za OO JDS v Starej Ľubovni
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Posedenie pri spoločnej opekačke
Výbor ZO JDS v Kružlove dňa
01. 09. 2018 pripravil pre svojich členov príjemné Posedenie s opekačkou,
spojené s vyhodnotením súťaže O najkrajšiu záhradku a balkón. Pozvanie
prijal aj starosta obce Ing. Jozef Kmec,
PhD., ktorý sa na tejto akcii zhostil aj
ako predseda trojčlennej poroty, ktorá
dohliadala na celkový priebeh súťaže.
Ešte v apríli bola v našej obci vyhlásená súťaž o najkrajšiu záhradku,
predzáhradku alebo balkón, do ktorej
sa mohli prihlásiť členovia Jednoty
dôchodcov v Kružlove. Cieľom súťaže
bolo svojpomocné vytvorenie zaujímavých dekorácií, a to peknou výsadbou
kvetov a zelene, ktorá by na každého
obyvateľa alebo návštevníka obce pôsobila príjemne a pútavo. Tak by sa
skrášlila aj naša obec. Veľmi nás potešilo, že sa do súťaže zapojilo 11 členov a bolo vidieť, že venujú potrebným
prácam svoj čas, fantáziu, skúsenosť
aj energiu. Veru, vystavené súťažné fotografie kvetov, ktoré postupne dokumentovali priebeh súťaže, boli príjemnou pastvou pre oči.

Prvé miesto získala Anna Suchá,
druhé Mária Hnatová a tretie Helena Džmurová. Ostatní súťažiaci zaujali spoločne štvrté miesto.
Počasie nám pri opekačke na šťastie
prialo, a tak sa naši členovia zapojili
aj do mini športovej súťaže, ktorú ako
minulý rok moderoval Mgr. V. Reviľak.
V ženskej kategórii I. miesto získala
Irena Švedová, II. miesto Anna Molčanová a III. miesto Mária Labašová.
V mužskej kategórii I. miesto získal
Peter Pituch, II. miesto Ján Kost a III.
miesto Ján Štefanov.
Pripravené dobroty, a to pečené klobásky, kysnuté koláče, kávu, čaj a minerálku sme si vychutnávali na čerstvom vzduchu v upravenom priestore
za Obecným úradom. Na tomto
stretnutí si členovia našli čas aj na spoločné rozhovory, spomínanie a nechýbala ani spoločná pesnička.
Veľká vďaka patrí celému výboru
ZO JDS v Kružlove a starostovi obce
za skvelé podujatie a za krásne prežitý
deň.

f Anna Šimcová, ZO JDS v Kružlove
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Kružlovskí seniori na výlete
Po dobrých skúsenostiach s uskutočnenými výletmi tento krát výbor
ZO JDS v Kružlove zorganizoval pre
svojich členov jednodňový výlet na
22. septembra 2018. Našou prvou
zastávkou bola obec Rajecká Lesná,
kde nás čakal správca Slovenského
Betlehemu a zaujímavými informáciami nám priblížil vzácne rezbárske
dielo majstra Jozefa Pekaru.
Navštívili sme aj Baziliku Narodenia Preblahoslavenej Panny Márii,
kde nás privítal správca farského
kostola a oboznámil nás s históriou
tohto pútnického miesta.
Ďalšou dominantou obce je Kalvária s krížovou cestou a kostolíkom na
kopci. Bol odtiaľ veľmi pekný výhľad
na obec aj okolitú prírodu. Pod Kalváriou sa nachádza Kaplnka s pra-

meňom vody, ktorý ľudia
považujú za liečivý, a tak
po ceste späť sme sa všetci
pri prameni zastavili a občerstvili touto blahodarnou vodou.
Po dobrom výdatnom
obede v penzióne v Rajeckej Lesnej naša cesta
smerovala do rázovitej
obce Čičmany. Tu sme mali možnosť
v samom centre obce obdivovať maľovanú nádheru na domoch, ktorú
sme doteraz poznali len cez média.
Na čiernych domoch boli maľované
biele ornamenty, a tak sme sa všetci chceli pri nich odfotiť, veď práve
takéto ornamenty nás často reprezentujú aj vo svete. Čičmany, ako
skanzen s charakteristickým poma-

ľovaním domčekov, zanechal v nás
úžasný dojem.
Počas celého výletu nás sprevádzalo príjemné jesenné počasie, a tak
sme spokojní nastúpili do autobusu
na spiatočnú cestu domov. Ubiehala
v pohode a spestrili sme si ju aj spevom ľudových pesničiek.
f Anna Šimcová

Okresná seniorská turistika „Stratená - Stratenská
píla - Dedinky“
Dňa 9. 10. 2018 zorganizovala OO
JDS Rožňava, seniorskú turistiku
s názvom „Potulky – Stratenský kaňon - Stratenská píla - Dedinky“.
Ráno o 8:30 z rožňavskej autobusovej stanice tri autobusy prepravili
145 účastníkov do Stratenej na parkovisko pri tuneli. Ďalší 14 účastníci
prišli osobnými autami. Účastníkov
privítal predseda OO JDS Rožňava
Mgr. L. Fabián. Informáciu o trasách
a časovom rozpise turistiky podal
Ing. M. Markušovský, organizátor
podujatia spolu s J. Gallom.
Turisti podľa programu prešli
náučným chodníkom „Stratenský
kaňon“ - dĺžka trasy 1,1km, počet
zastávok 8, prevýšenie do 2m, čas
prechodu 15-30min. Nenáročný
chodník po spevnenej ceste prechádza kaňonovitým úsekom horného
toku riečky Hnilec. Kaňon leží medzi
osadou Dobšinská ľadová jaskyňa
a obcou Stratená. Je súčasťou značeného turistického a cykloturistického chodníka. Nachádza sa v Národnom parku Slovenský raj v Národnej

prírodnej rezervácií Stratená. Náučné panely sú venované histórií, jaskyniam, flóre, faune, geológii okolia
horného toku Hnilca a vzniku roklín
Slovenského raja. Náučný chodník
je unikátny tým, že ako prvý na Slovensku je vybudovaný aj pre hendikepovaných ľudí - vozíčkarov. Panely
sú osadené do skaly vo výške, ktorá je
prioritne čitateľná pre vozíčkarov.
Po absolvovaní Stratenského kaňonu sa účastníci previezli autobusmi do Stratenskej píly. Tam sa
rozdelili na dve skupiny. Prvá pod
vedením Ing. M. Markušovského
prešla po žltej turistickej značke

do Dediniek. Druhá skupina pod
vedením J. Galla prešla po zelenej
značke do údolia Malé Zajfy a Veľké
Zajfy, cca 3 km, a späť na Stratenskú
pílu a z nej autobusmi do Dediniek.
V Dedinkách sa účastníci občerstvili
z vlastných zásob či v miestnej Pizzerii alebo v predajni Lahôdky.
Turistika sa vydarila aj vďaka krásnemu slnečnému počasiu, a tak počasie aj účastníci túr vytvorili spoločne
príjemnú, priateľskú atmosféru v krásnej prírode Slovenského raja. Celkove
sa podujatia zúčastnilo 159 seniorov
z 21 ZO JDS okresu Rožňava.
f Ján Gallo
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Vo Vlachove
na víhone
sadä buóp

Zaujímavá akcia sa uskutočnila dňa 13. októbra 2018
vo Vlachove, kde sa stretli
seniori zo ZO JDS Vlachovo, Vyšná Slaná, Dobšiná,
Gemerská Poloma a Gočovo.
Zrodil sa nápad uskutočniť
súťaž vo varení fazuľovej polievky s údeným kolenom,
teda tradičného jedla našich
starých materí. Akcia mala aj
svoje írečité motto: „Vo Vlachove na víhone sadä buóp“
tak, ako sa to aj spieva v jednej ľudovej pesničke z Vlachova: „ takie struki ako ruki,
jajže hop, jajže hop…“
A veru aj bolo veselo! O to
sa postaral Mgr. J. Kováč aj so
svojou harmonikou. Hovorí
sa, že nie je podstatné vyhrať,
ale zúčastniť sa. Tak tomu
bolo aj na našom stretnutí.
Bolo zaujímavé chutnať všetky „dobroty“ od súťažiacich
družstiev a s humorom poznamenať, že tí naši rodičia
alebo prarodičia sa asi nemali
tak najhoršie, keď jedli také
chutné a sýte jedlá: „Čo fazuľovica, to iná chuť!“
A keby len to! Veď boli aj zemiakové placky a „topinky“.
O to sa postaral kolektív seniorov z Vyšnej Slanej. Podujatiu prialo aj krásne počasie,
teda možno konštatovať, že
sa akcia vo Vlachove vydarila.
Takéto zbližovanie seniorov zo ZO JDS v Rožňavskom
okrese je vítanou cestou k spoločným aktivitám a porozumeniu. Nechýbala ani reprodukovaná hudba v réžii J. Gala,
možno chýbal iba tanec na
zelenej lúke. Zato nálada bola
výborná aj s odporúčaním takúto akciu niekedy zopakovať.
f Text : JK, Foto: JG
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Pod majestátnym Vihorlatom

Vážení priatelia,
chceli by sme odprezentovať
našu obec Vinné, ktorá patrí medzi
najväčšie a historicky najstaršie
vinohradnícke obce vo východoslovenskom regióne pod majestátnym Vihorlatom. Z východu dedinu chráni prírodná rezervácia Vinianska
stráň Senderov, kde bolo nájdené zachovalé Kláštorisko z 9. až 11. storočia
n. l. Na jej severozápadnej strane, sa
zase vznešene týči zrúcanina Vinianskeho hradu z 13. storočia. Naša obec bola
mimoriadne kruto postihnutá počas 2.
svetovej vojny, keď bolo vypálených 285
domov a čiastočne 120 usadlostí. Dôvodom sa stalo pôsobenie partizánskych
skupín a aktívna účasť obyvateľov v boji
proti fašizmu. Dnes je dedina omladená,
prosperuje pre viac ako 1700 obyvateľov
s najmodernejšou infraštruktúrou, sieťou obchodov, inovovaných služieb, rekonštruovaného školského, športového,
kultúrneho a duchovného stánku, ako
i s udržiavanými kultúrnymi a prírodnými pamätihodnosťami. V budúcom roku
si budeme pripomínať 770 rokov od prvej
písomnej zmienky o existencii obce, ktorá sa v minulosti nazývala Vinná.
Obec Vinné aj v súčasnosti leží na
významnej križovatke cestovného ruchu, obkolesenej krásnymi funkčnými
vinohradmi a lesmi so vzácnou flórou
a faunou. V bezprostrednej našej blízkosti sa rozprestierajú dve vodné lákadlá
- Vinianske jazero a Zemplínska šírava,
ktoré využívajú návštevníci na rekreačné
účely hlavne v letných mesiacoch.
Rozmanitosť života Viňančanov je popretkávaná neustálym úsilím spravovať
a rozvíjať svoju obec vždy užitočnejšie
a krajšie pre súčasný život i život budúcich generácií. V obci máme aktívnych
17 spoločenských i športových organizácií. Veľmi nás teší, že práve naša Základná organizácia Jednoty dôchodcov
Slovenska vo Vinnom je najväčšou organizáciou - má až 157 registrovaných
členov. O jej aktívnu činnosť sa stará
11-členný výbor.
Naše aktivity sú zamerané na viaceré oblasti spoločenského života počas

celého roka. Ten začíname už tradične
tzv. „košarovým bálom“, ktorý je špecifický tým, že jeho účastníci sa ponúkajú z toho, čo si sami prinesú v košíku.
V ňom sa nájdu prevažne miestne špeciality: koláče, zemplínske „holúbky“ aj
vyprážané rezne, klobásy a jaternice, ale
aj domáce vínko či tuhá pálenka. Toto
podujatie sa teší u nás stále väčšej obľube nielen u seniorov, ale aj u strednej
i mladšej populácie.
Pravidelne v marci hodnotíme našu
činnosť na výročnej schôdzi. Je to udalosť, na ktorú sa tešia všetci členovia,
pretože sa opätovne stretneme, pospomíname, zhodnotíme i naplánujeme,
čo budeme robiť v nasledujúce obdobie
pre prospech našej obce i nás všetkých.
Z uskutočnených aktivít vyberáme len
tie najmasovejšie alebo významovo zaujímavé či netradičné:
V máji sme sa zúčastnili „Rybárskych
pretekov“ na Vinianskom jazere - boli
spojené aj s varením guľáša. Naši členovia reprezentovali región Zemplína aj na
krajskej prehliadke jedál starých materí
pod názvom „Festival rodín“, kde boli
prezentované tradičné zemplínske holúbky aj skrúcané orechovníky a makovníky.
Koncom mesiaca sme uskutočnili týždňový relaxačný pobyt v kúpeľoch Turčianske Teplice, na ktorom sa zúčastnilo
32 seniorov.
V júni nás naša spevácka skupina
„Rozmarija“ zastupovala na prehliadke
seniorských speváckych skupín s názvom „Aj jeseň života je krásna“ v rámci
okresu Michalovce. Zaujímavosťou je,
že naše speváčky si zvolili názov svojho
súboru podľa skutočnosti, že až osem
z jedenástich členiek má krstné meno
Mária. Pravidelne vystupujú v kultúrnom programe aj na Jánskych ohňoch,
TOP podujatí Terra Incognita.
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pri Zemplínskej šírave

Ďalšou našou spoločnou chuťovkou je turistika, pretože radi
trávime náš voľný čas v lone prírody. V tomto roku to bol výstup na
Morské oko, ktorého sa zúčastnili
nielen seniori z našej obce, ale aj
z ostatných ZO JDS v okrese. Turistický zraz sme ukončili opekačkou a ako inak spevom piesní našich starých materí. V mesiacoch
jún a august sme absolvovali tri
jednodňové zájazdy na kúpaliská
v Maďarsku. Chvályhodné je, že si
členovia na tieto „kúpeľné akcie“
brávali aj svoje vnúčence, a tak
„ruka v ruke“ dve generácie spolu
zdieľali nielen svoju prázdninovú
blízkosť, ale aj blahodarné termálne účinky vôd tých kúpalísk. September bol mesiacom športu, a tak
si až 124 športu chtivých seniorov
meralo svoje sily.
V jeseni sme sa vybrali za kultúrou do nášho krajského mesta
- Košíc. Čakala na nás pútavá prehliadka historického centra spojená s odborným výkladom a celá
akcia končila posedením pri káve
a zákusku.
Nezabudnuteľným pre 50 seniorov bol 7-dňový kúpeľný pobyt
v septembri na Ukrajine, v kúpeľnom komplexe Termal Star Nyžne Solotvino. Okrem načerpania
nových fyzických síl, pookriali aj
naše vzájomné vzťahy a upevnili sa
aj priateľstvá seniorov v rámci nášho okresu. V mesiaci október sme
sa aktívne zapojili do „Dní obce
Vinné“. Zúčastnili sme sa napr.
alegorického sprievodu, starostovi sme odovzdali veniec z darov
prírody a vystúpili sme aj v kultúrnom programe. Môžeme sa
popýšiť, že zo 14 družstiev,
ktoré súťažili vo varení
guľášu, sme práve my získali prvé miesto.
V rámci Mesiaca úcty
k starším naša ZO JDS
v spolupráci s KSK pripravila okresné stretnutie se-

niorov s predsedom KSK Rastislavom Trnkom. Pri tejto príležitosti
sme oceňovali aj zaslúžilých členov JDS vyznamenaním III. stupňa. Košický župan si uctil seniorov
nielen svojou prítomnosťou, ale aj
pripraveným pohostením a drobným darčekom s kvetom, ktorý dostala každá účastníčka podujatia.
Kalendárny rok 2018 sme symbolicky uzavreli Katarínskym posedením pri kapustnici, na ktorom
sa zúčastnili naši členovia, ako aj
zástupcovia spoločenských organizácií pôsobiacich v našej obci.
Sme radi, že náš pán starosta si
opätovne našiel čas a prišiel medzi
nás. Veríme, že jeho pretrvávajúci
záujem a podpora prispejú k ešte
efektívnejšej spolupráci miestnych
záujmových združení a organizácií
s miestnou samosprávou. Za doterajšie pozitívne kroky im aj touto
cestou radi vyslovujeme vďačnosť.
Spomenuté aktivity ZO JDS
vo Vinnom a nielen tie, mali vždy
jeden a ten istý zámer -dostať seniorov zo spoločenskej izolácie
a umožniť im stretávať sa, porozprávať, zažiť nefalšovanú blízkosť
druhého človeka a aj takýmto spôsobom si spríjemniť jeseň svojho
života. Verím, že sa nám to spoločným úsilím darilo, za čo aj touto
formou ďakujem najmä členom
nášho výboru. Svojou nezištnou
ochotou, činorodosťou, správnym
bezbrehým nadšením a neúnavnou energiou sú všetkým ostatným
členom príkladom.

f Ján Butala predseda
ZO JDS –Vinné
predseda OO JDS -Michalovce

Na prahu roka 2019
v činnosti JDS

Stalo sa už tradíciou,
že začiatkom roka,
kedy si pripíjame na
zdravie, šťastie, spoluprácu, zhodnotíme
aj prácu minuloročnú. KO JDS Košice
zintenzívnila prácu s OO a ZO v rámci príprav na VČS, čoho výsledkom je
nárast členskej základne za rok 2018.
Skvalitnili sme funkcionársky aparát
na jednotlivých stupňoch a naša činnosť v JDS oslovuje čoraz viac seniorov
a sleduje ju i podporuje aj široká občianska verejnosť.
V tomto našom úsilí nám samozrejme napomáha veľmi dobrá spolupráca
s vedením VÚC, primátormi a starostami obcí. Po prvý krát za éry KO JDS
som sa ako jej predseda stal členom sociálnej komisie pri VÚC.
Mnohí členovia JDS sú v riadiacich či
poradných orgánoch miest a obcí ako
poslanci. KO a OO zhodnotia svoju činnosť a odporučia predsedom ZO JDS
program a priebeh VČS. Bude to dôležitá príležitosť, kedy sa v ZO hodnotí predošlý rok - uskutočnené podujatia v ňom
a účasť jednotlivých členov, vyzdvihnú
sa najaktívnejší členovia, zablahoželá sa
jubilantom a spoločne sa prediskutuje
a schváli Plán aktivít na rok 2019.
Naša KO JDS Košice organizuje
v rámci svojich aktivít športové hry,
prehliadku speváckych súborov, metodicky riadi svoje OO JDS. Pred konaním VČS podáme z predsedníctva KO
JDS k nim usmernenie pre ZO a na ich
konanie vysielame delegátov, ktorí informujú širokú členskú základňu o dianí v JDS. Títo delegáti sa postarajú aj
o spätnú väzbu z rokovania VČS, lebo
oplatí sa zbierať dobré nápady a pripomienky od našej členskej základne.
Výsledky našej práce za uplynulé roky
sú badateľné a pozitívne. Čoraz viac seniorov v našom kraji vidí možnosť realizácie v JDS, tomto našom celoslovenskom občianskom združení.
f Ján Matúško,
predseda KO JDS Košice
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Keď nás na tú vojnu brali… pripomienka
100. výročia skončenia I. svetovej vojny
V nedeľu, 11. novembra 2018,
sa v Sučanoch uskutočnilo „netradičné“ podujatie. V podaní šiestich
speváckych súborov z Turca zazneli
popoludní „vojenské pesničky“.
VOJENSKÉ MELÓDIE, (prehliadka speváckych skupín), ako
sme toto podujatie nazvali, zazneli už v roku 2017 ako nultý ročník.
Prvý ročník sa vyznačoval, okrem
dobre zvládnutej organizácie, hlavne kvalitným spevným prednesom
všetkých spevokolov, ktorých členmi
sú prevažne seniori.
Vojaci, najmä v čase mieru už bez
vojen, po absolvovaní „tvrdého výcviku“ vedeli potešiť spevom nielen
seba, ale aj civilné obyvateľstvo. Tri
zúčastnené súbory: Sučianka, Valčan, Žabokrečan sú „kolektívnymi“
členmi Matice slovenskej. Tri súbory reprezentujú aj JDS: Chlapi spod

Lysca, Severanka, Sučianka. Súbor
zo Sklabine OZ Hradečnica patrí
k najstarším v našom regióne.
Repertoár piesní bol široký, celkom
odznelo asi 20 pesničiek, napríklad:
Keď nás na tú vojnu brali…,U našich
kasáren…, Slovenské mamičky…, Na
tú svatú Katerínu…, Koníček môj hrdý
vraný…, A teraz vám zaspievame, jak
sa na tej vojne máme… a ď. Za príjemnú atmosféru a pôsobivý umelecký
zážitok patrilo poďakovanie všetkým
účastníkom a vedúci súborov si prevzali symbolické „Ďakovné listy“.
Poďakovanie patrí aj členom výboru ZO JDS za príkladné zvládnutie
hostiteľskej funkcie. Formou spoločenského uznania boli príhovory
starostu obce Ing. Pľžika, tajomníka MS Dr. V. Komoru, predsedu
MO MS M. Mierta aj predsedu MO
SZPB M. Skokňu. Prednes známej

Pietna spomienka 11. 11. o 11:00
11. november symbolizuje v kalendári deň, keď v roku 1918 o 11-tej
hodine a 11-tej minúte bolo podpísané prímerie k ukončeniu 1. svetovej
vojny - bolo v nej zabitých 8 miliónov
vojakov a ďalších 21 miliónov bolo
zranených alebo zmrzačených.
V našej obci sa každý rok stretávame pred pamätníkom týmto obetiam
v našom meste, aby sme si pripomenuli hrôzy vojny a zbytočnosť toľkých
nevinných obetí. Tento deň je prejavom úcty nás živých, aktom poďakovania sa všetkým padlým vojakom.
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Vojna je prehrou všetkých. Je to
zlyhanie ľudského rozumu, je to neschopnosť porozumieť tomu druhému, je to barbarská rezignácia na
civilizované riešenie sporu. Mier nie
je porážkou toho druhého, mier je
víťazstvo všetkých, a preto je denne
čas aj naša spoločná povinnosť chrániť najväčšie právo človeka - PRÁVO
NA ŽIVOT!
f Mária Vizváryová,
predsedníčka ZO JDS Šaštín - Stráže

poémy „Na flámskych poliach“
v podaní JUDr. V. Kúdelku nás symbolicky prepojil s tisíckami ľudí –
a nielen na Slovensku – ktorí si práve v tento deň s úctou pripomínajú
všetky obete krutého vojnového besnenia.
Spoločné úsilie Obecného úradu,
ZO JDS, odboru Matice slovenskej
aj miestnej organizácie protifašistických bojovníkov v Sučanoch sa
vydarilo.

f Text a foto : Ján Šteuček,
predseda ZO JDS Sučany
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To nie sú len mená,
vyryté do kameňa
Boli to chlapi, mládenci
Keď ich vojna povolala,
od rodiny odtŕhala,
nejedna slza na líci
ťažko, ťažko usychala
Bojovať za cisára – pána!
V neznámom kraji
proti neznámym
nabíjať zbraň?
Bože, koľká nezmyselnosť boja!
Prečo klásť vlastný život
na jeho piedestál?
V rachote streľby
umieral vojak –
Jeden, druhý…desiaty…
Ach, len cudzia zem ho objala –
Domov? Nikdy sa doň nevráti!
Nedočkala sa žena svojho muža Nedočkali sa deti otcov svojich Matka milovaného syna oplakáva Kdeže sú ich hroby? Hroby…
Krvácajúca rana na srdci!
Plynú roky, celé desaťročia Však pamäť ľudstva, dobre si stráž
krutú skúsenosť vojnových rokov
a nezmyselnosť všetkých strát –
Nedopusť novú!
Možno práve o tom a dodnes
nástojčivo svedčia mená –
mená občanov našej obce,
mená mnohých vojakov
na mnohých obdobných pomníkoch
zlatom vyryté do kameňa.
f L.D.

Vedenie KSK poďakovalo seniorom
Vzdať úctu starším a poďakovať
sa za aktivity, ktoré celoročne organizujú pre seniorov – to bol hlavný
zámer októbrového stretnutia vedenia Košického samosprávneho
kraja (KSK) so zástupcami príslušných okresných organizácii JDS.
Za dobrovoľnícku prácu v prospech
starších ľudí boli ocenení jedenásti
dôchodcovia. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa takto na Úrade
KSK stretli zástupcovia JDS s vedením úradu a s vedúcou odboru sociálnych vecí a zdravotníctva KSK.
KO JDS Košice ocenila slovami
svojho predsedu, že spolupráca s KSK
je vždy ústretová, korektná a nápomocná. JDS združujeme v Košickom
kraji takmer 7 300 seniorov, svojich
členov. „Našim cieľom je zlepšiť jeseň
života seniorov. Robíme to športovými a kultúrnymi akciami, organizujeme výlety, hudobné podujatia, máme
krúžky šikovných rúk, besedujeme
s lekármi. Seniori zapájajú svoje ruky
i myseľ, a to je pre nás najdôležitejšie,
“ uzavrel svoj príhovor Ján Matúško,

predseda KO JDS Košice. Potom spolu s predsedom VÚC Ing. R. Trnkom
ocenili za dlhoročnú obetavú prácu,
dobrovoľnícku činnosť, pomoc a spoluprácu v prospech rozvoja organizácie JDS viacerých dlhoročných členov
a funkcionárov: Ocenenie I. stupňa:
Marta Ivanková, Gizela Jasovská,
Ondrej Bradáč
Ocenenie II. stupňa: Dr. Vladimír
Grega, Valéria Vitkovská, Margita
Vilčková, Ružena Gergelyová, Katarína Dravecká, Marta Ivanovová,
Júlia Piskayová
Ocenenie III. stupňa: Ján Butala,
JUDr. Vasil Varjan, Ing. Klára Sokolová
Predseda KSK Ing. R. Trnka udelil Plaketu predsedu KSK za aktívnu
prácu pre seniorov a zvyšovanie kvality ich života, p. Jánovi Matúškovi predsedovi KO JDS Košice. Stretnutie seniorov s predstaviteľmi KSK
spestrili študenti Konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach pôsobivým umeleckým programom
f Text: LF, Foto: RG

V. ročník spievajúcich seniorov v Rabči
Už po piaty krát sa 2. septembra
rozozvučala slovenská ľudová pieseň v sále kultúrneho domu v Rabči.
V úvode sa predsedníčka ZO JDS
v Rabči p. M. Pindjaková aj ospravedlňovala, že nemohla vyhovieť
všetkým súborom, ktoré prejavili
o prehliadku záujem, kvôli časovému rozpätiu koncertu.
„Keď zaznela prvá pieseň, okamžite sme zabudli, že nás niečo bolí
a dali sme sa unášať prekrásnym bohatstvom ľudových piesní. Veď toto
jedno z najoriginálnejších a najcennejších bohatstiev si odovzdávame
z generácie na generáciu.
A tak sme tlieskali všetkým 12-nástim súborom z Námestovského
okresu, ba aj z iných okresov. Víťazmi sa stali všetci, lebo na otázku:
„Ktorá pieseň je krajšia?“ sa dalo iba
odpovedať: „Všetky!“ Toľko lásky,

toľko dobroty, toľko bolestí či radosti
môže uniesť jedine pieseň.
Ďakujeme Ti, naša priateľka Gitka, za nádherne strávený deň, ovenčený ľudovou krásou. Ďakujeme,
pán starosta obce Rabča, že nás vždy
s veľkou náručou prijmete a dáte
nám svojou prítomnosťou a milými
slovami chuť ďalej plnohodnotne žiť.
Vlievate do našej mysle vedomie, že
sme pre našu spoločnosť ešte stále
potrební.
Nechcelo sa nám z Rabče odísť –
tak sme pokračovali ďalej družnými
rozhovormi pri chutnej večeri.
Vážená predsedníčka, Gitka Pindjaková s tímom, úprimne ďakujeme za
celý okres Námestovo za perfektnú organizáciu podujatia aj pohostinnosť.
Už dnes sa tešíme na VI. ročník.“

f Oľga Slovíková,
predsedníčka OO JDS Námestovo
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Mladosť je hádankou a staroba je jej rozlúštením

Hovorí sa, že mladosť má svoje
plány, ľudia v strednom veku majú
svoje blízke i vzdialenejšie ciele a staroba má svoj údel a ten údel veru nie
je najľahší, ale treba sa s ním popasovať. Tak akosi začínala správa výboru
ZO JDS v Lenartove na hodnotiacej
výročnej schôdzi 11. marca t.r. v Kultúrnom dome za účasti päťdesiatich
členov a ôsmich hostí. Medzi hosťami nechýbali starostka obce Ing. J.
Bľandová MBA, Ing. J. Philiphi a A.
Hankovský, členovia OO JDS v Bardejove, predsedovia občianskych
združení, pôsobiacich v obci i ďalší.
V hodnotenom období rokov 2015
až 2017 sa organizácia snažila pracovať podľa schváleného plánu činnosti, ktorý sa stal základom organizačnej práce počas celého funkčného
obdobia.
Začali sme s organizovaním zimných športových hier a streľbe zo
vzduchovej pušky na poľovnícke terče, pokračovali v organizovaní letných športových hier a zapojili sme
sa do skrášľovania okolia v jarných
mesiacoch v spolupráci s obcou.
V záujme skvalitňovania práce
a tradíciami, v spolupráci s obcou
farnosťou v Lenartove začali seniori organizovať stretnutia pri kaplnke Panny Márie na Kráľovej studni
spojené s modlitbami i pobytom
v prírode, navštívili pamätné miesta
pri hrobe bývalého lenartovského
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kňaza, čestného občana Lenartova
ThDr. Štefana Onderka v Košiciach
a neobišli ani miesto posledného odpočinku rodičov duchovného otca
Mgr. Marcela Štalmacha, ktorý ich
sprevádzal na ich putovaní k pamätníku v maďarskej obci Hejce, kde
tragicky zahynulo 41 vojakov armády SR, pri návrate z mierovej misie
KAFOR.
Obec Lenartov venuje značnú pozornosť aj odkazu hrdinov druhej
svetovej vojny. V obci je pamätná
tabuľa občanom, ktorí počas nej zahynuli. Partizánska skupina Lipa
má v obci vybudovaný pamätník
a je zriadená aj Izba tradícií, kde sú
uchované mnohé cenné spomienkové predmety a dokumenty. Seniori navštívili pamätné miesta bojov
a pamätihodnosti vo Svidníku, na
Dukle i v Údolí smrti, kde položili
kytičky kvetov.
Vydareným podujatím bola aj seniorská zakáľačka spojená s prípravou miestnych špecialít, oslava novej úrody, spojená s „Naľesnikovima
hodami“.
Seniori si vysoko vážia stretnutia,
organizované obcou Lenartov pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším,
aktívna bola aj zmiešaná spevácka
skupina Javorinka ako aj „Rusadľe
na valaľe“.
Neobišli sme ani účasť na podujatiach, organizovaných OO JDS

Bardejov, viacerí absolvovali ozdravno-rekondičné pobyty v kúpeľoch.
Nezabudli sme ani na jubilantov,
ktorí mali v minulom roku okrúhle
narodeniny a obdarovali sme ich peknými hrnčekmi s ich vlastnými podobizňami. Keďže bolo pred Valentínom, obdarovali sme prítomných
spomienkovými srdiečkami, ktoré im
pripravila Mgr. Monika Hankovská
s kolektívom Súkromnej základnej
umeleckej školy v Bardejove.
Zvolili sme nový výbor, kontrolórov i delegátov na okresný snem
JDS.
Nuž a čo do budúcna? Budú to
letné a zimné športové hry, účasť na
folklórnom festivale vo Východnej,
Stretnutie na Kráľovej studni, varenie slivkového lekváru, Mesiac úcty
k starším, spomienka na sv. Leonarda, skrášľovanie obce a životného
prostredia. Radi by sme pomôcť pri
obnove lenartovského ľudového kroja a iné.
Vzhľadom na populačný vývoj
i starnutie obyvateľstva, zvyšovanie veku odchodu do dôchodku ako
aj skutočnosť, že čoraz viac ľudí je
odkázaných na pomoc iných, treba
sa aj u nás zaoberať myšlienkou na
zriadenie opatrovateľského sociálneho zariadenia, ako je klub seniorov a denný stacionár v spolupráci
s kompetentnými zložkami obce,
štátu i súkromného sektora.
Lenartovské seniorské stretnutie
pokračovalo krásnym koncertom
vážnej i populárnej hudby v podaní
manželov Marty a Eda Kmeťových,
nechýbalo i pohostenie a občerstvenie, a tak sme sa domov rozchádzali
až neskoro večer.
Čo dodať na záver? Hovorí sa, že
roboty je veľa a robotníkov málo,
nuž aj v našej seniorskej komunite
je priestor zapojiť sa do spoločnej
práce pre spoločné dobro. Veď keď
pracuje jeden, narobí sa za dvoch,
ale keď pracujú dvaja, urobia práce
za troch.
f Ján Bortník
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Tento rok bol naozaj plný úloh…
Priatelia, milé kolegyne a kolegovia, dovoľte mi, aby
som sa Vám prihovoril slovami pána Pascalu: "Všetky
dobré zásady sú už napísané. Teraz zostáva len uskutočniť ich." Áno na tento rok 2018 sme mali v našich plánoch
na všetkých úrovniach - ZO, OO i KO JDS napísaných
skutočne dosť slov a zásad. A práve vďaka Vám, vážené
predsedníčky a predsedovia, sa ich podarilo aj naplniť.
Všetky naše predsavzatia smerovali k uspokojovaniu
Vašich požiadaviek, naši členovia, k tomu, aby sme skutočne spoločne dokázali i napriek veku, športovať i kultúrne sa vyžiť- aktívne či pasívne. Ukázať spoločnosti, že
vieme za svoje požiadavky, keď je to treba, aj zabojovať.
Ale keď je to potrebné, vieme aj pomôcť hoci aj manuálnou prácou. Veď údržba pamätníkov, pomníkov, pietnych
miest a cintorínov je vo väčšine prípadov našou záležitosťou. Vám všetkým, naši členovia JDS, ďakujem zato, že
ste si dokázali nájsť cestu do našich ZO JDS a obohacujete ich svojimi nápadmi, požiadavkami, ale aj činmi.
Tento rok bol naozaj plný úloh aj vo vnútornej činnosti:
boli hodnotiace členské schôdze ZO, snemy na všetkých
stupňoch organizačnej štruktúry JDS i všetky celoslovenské podujatia, ktoré uskutočňujeme každoročne.
Chcem Vám, vážení funkcionári JDS, za Vašich členov
poďakovať. Veď obetujete svoj voľný čas, niekedy aj na
úkor vlastnej rodiny, našim podujatiam v JDS, ich príprave aj uskutočneniu. Ďakujem Vám aj za prácu, ktorú
nie je vidieť navonok, ako je administratíva, plánovanie,
ale aj doslova sizyfovské zháňanie finančných prostriedkov na uskutočnenie našich akcií.
Patrí Vám vďaka aj za rozvoj členskej základne vo
vlastnej ZO i pri zakladaní nových ZO. Patríme medzi
najdynamickejšie sa rozvíjajúce krajské organizácie JDS
a verím, že v tejto činnosti nepoľavíte.

Predsedom na všetkých stupňoch ďakujem ako štatutárom za spoluprácu so samosprávami obcí a miest. Táto
dobrá spolupráca je alfou a omegou našej úspešnej činnosti aj po komunálnych voľbách. Podarilo sa nám uzavrieť Memorandum s VÚC Žilina a na jeho základe pripraviť podmienky na založenie Rady seniorov pri VÚC.
Vám, všetkým ďakujem, za to že ste si dokázali nájsť
cestu do našich ZO JDS.
Všetkým nám spoločne prajem do roku 2019 veľa entuziazmu v činnosti JDS, lásky a porozumenia od svojich
najbližších, ako aj zdravia, ktoré je pre každého človeka
najdôležitejšie, no aj kusisko šťastia, ktoré je potrebné
v každodennom živote pre všetkých nás.
Prajem všetkým aj Božie požehnanie, aby sa nám darilo, aby sme na nikoho v samote nezabudli, aby sme tým,
čo to potrebujú, pomáhali, aj keď nie sú členmi JDS.
f Dr. Michal Kotian,
predseda KO JDS Žilina

Jeden básnik povedal: človek je krásny nielen vtedy…
keď má pružný krok, človek je
krásny podľa múdrosti, čo zračí sa
mu v oku, podľa vrások a bielych
vlasov, podľa slov, keď ponára sa
v hovore s deťmi do rokov, keď aj

on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi…
Mesiac október je už oddávna venovaný úcte k starším. I u nás to nebolo
inak. Stretli sme sa dňa 7. 10. 2018
v našom miestnom dome
kultúry, aby sme vzdali úctu, lásku a pozornosť našim seniorom.
Stretnutie pripravila ZO
JDS Šaštín-Stráže v spolupráci s naším mestom.
Príjemní hostia, krásne
a povzbudzujúce prího-

vory, úžasné vystúpenie Kamilky
Kovaničovej, súboru Juránek, báseň
v podaní Vierky Rundovej i Rozálie
Slovákovej – to boli všetko úžasné
chvíle toho stretnutia.
Ako keby sa aj u nás, ktovie po koľký
krát, napĺňal jeden vzletný i pravdivý
výrok našej osvieteneckej panovníčky
Márie Terézie: Láskavé slová môžu
byť stručné a ľahko sa vyslovia, no
ich ozveny sú nekonečné.
f Mária Vizváryová,
predsedníčka
ZO JDS Šaštín - Stráže
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Superschopný vitamín C

MUDr. Adela
Englerová, onkologička
Ambulancia
klinickej onkológie
Avimed,
s. r. o., Rimavská
Sobota
Vitamín C (kyselina askorbová) je esenciálny, vo
vode rozpustný vitamín. Esenciálny
znamená, že je nevyhnutný pre ľudský organizmus – je súčasťou mnohých biochemických reakcií. Človek ho nie je schopný syntetizovať.
Väčšina zvierat, okrem primátov,
morčiat a niektorých vtákov a rýb si
vitamín C vytvára v pečeni z glukózy.
Nedostatok „céčka“ a dlhodobé
zdravie
Nedostatok vitamínu C v organizme sa prejavuje ako skorbut, medzi ľuďmi sa tomuto ochoreniu tiež
ľudovo hovorilo „choroba námorníkov“. Dlhé plavby po mori boli
životu nebezpečné. Potraviny s vitamínom C podliehali skaze a námorníci týždne, dokonca aj mesiace nemali k takýmto potravinám prístup.
Začali im krvácať ďasná, vypadávať
zuby, trpeli na extrémnu slabosť
a v úbohom stave pomaly umierali.
Takýto extrémny nedostatok vitamínu C je v súčasnosti skôr raritou, ale
mnoho ľudí má subklinický deficit
vitamínu C (keď príznaky ešte nie sú
úplne vyvinuté – pozn. red.). Ten je
často príčinou chronických zápalov,
porúch hojenia rán, zníženej tolerancie stresu, depresívnych stavov,
narušenej imunity.
Všeobecne známe je, že subklinický deficit vitamínu C negatívne
ovplyvňuje organizmus z hľadiska
dlhodobého zdravia. Nedostatok
vitamínu C sa prehlbuje vo vyššom
veku. Ďalším významným faktorom
vzniku deficitu vitamínu C je fajčenie. Medzi chorobné stavy spojené
s nedostatkom vitamínu C patria
zápalové reumatické ochorenia,
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alergie, srdcovo-cievne ochorenia,
opakujúce sa infekcie, únavový syndróm, krvácavé prejavy na ďasnách,
krvácanie z nosa.
Ľudia žijú v presvedčení, že ak jedia dostatok ovocia a zeleniny, nie
je možné, aby mali nedostatok vitamínu C. Pravda je však taká, že ovocie predávané v supermarketoch,

sa oberá nezrelé a počas prepravy
a skladovania obsah vitamínu C
v ňom klesá. Ak sa zelenina tepelne
upravuje, tiež prichádza o väčšinu
svojich vitamínov.
Existuje riešenie?
Vitamín C je nutné dopĺňať do organizmu buď vo forme tabletiek či
práškov, ktoré sa užívajú perorálne
(ústami) alebo vo forme infúzie priamo do žily.
Pri užívaní vitamínu C ústami je
možné docieliť v krvi len nízku koncentráciu vitamínu C, pretože črevo dokáže za deň vstrebať len malé
množstvo vitamínu C. Jednorazovo
je to asi 240 až 300 miligramov. Ak
naraz užijete vyššiu dávku, črevo
vstrebe maximálne 300 miligramov
a zvyšok sa vylúči stolicou. Nízka
koncentrácia stačí zabezpečiť len
bežné potreby, nemá preventívne
a liečebné účinky. Na dosiahnutie
liečebných účinkov je nutné vytvoriť
v krvi takmer 15× vyššiu koncentráciu, čo je možné len pri vnútrožilovom podaní.
Potreba zvýšených dávok vitamínu C
Zvýšené dávky vitamínu C na zlepšenie obranyschopnosti organizmu

potrebuje každý, kto zažíva pravidelný stres, má vyššiu fyzickú alebo
psychickú záťaž (športovci, študenti
v skúškovom období, manažéri…),
ďalej každý, kto máva opakovane vírusové a bakteriálne infekcie (časté
prechladnutia, chrípky, angíny, afty,
herpesy, kašeľ…) alebo kto pracuje
v prostredí, kde sa zdržiava viac ľudí
(školy, škôlky, nemocnice, úrady…). Veľmi vhodné je absolvovať preventívne podanie vysokých
dávok vitamínu C pred
plánovanými operáciami, čo zabezpečí lepšie
a rýchlejšie hojenie rán
a zotavenie po operácii.
Ďalšou skupinou ľudí,
ktorí profitujú zo zvýšených dávok vitamínu C sú športovci.
Samostatnú skupinu pacientov
tvoria onkologickí pacienti
Kým vitamín C chráni zdravé bunky antioxidačným účinkom a podporuje protinádorovú imunitu, na
niektoré typy nádorových buniek
pôsobí prooxidačne, blokuje ich
množenie a vedie k ich deštrukcii,
pretože výhradne v okolí nádorovej
bunky sa nachádza prostredie (vďaka prítomnosti iónov medi, železa
a zvýšenej acidite – kyslosti), s ktorým vitamín C tvorí peroxid vodíka,
schopný nádorovú bunku zničiť.
Na takéto pôsobenie vitamínu C sú
potrebné vysoké dávky, ktoré nie je
možné dosiahnuť inak ako vnútrožilovým podaním.
Okrem vyššie spomenutej protinádorovej imunity, profitujú onkologickí pacienti z infúznej liečby
vitamínom C v niekoľkých smeroch.
Ako prvé vždy pozorujeme zvýšenie
množstva energie, chuti do života,
zlepšenie psychiky, rovnako ako aj
chuti do jedla, pozorujeme zvýšenú
kvalitu života, pokles onko markerov, lepšie zvládanie chemoterapie.
Taktiež bolo dokázané, že rádioterapia aj chemoterapia majú vyšší

f ZDRAVOTNÍCKE

OKIENKO

efekt, ak počas liečby pacienti užívajú aj vysokodávkový vitamín C. Vieme to vysvetliť tým, že rádioterapia
aj chemoterapia okrem nádorových
buniek poškodzujú aj zdravé bunky, kým vitamín C pôsobí na zdravé
bunky antioxidačne, čiže ich chráni.
Vitamínom C sa nedá predávkovať
Telo si vezme toľko, koľko podľa
svojich aktuálnych potrieb vyžaduje
a zvyšok vylúči stolicou a močom.
Pred podávaním vysokých dávok vitamínu C v infúziách je dôležité vedieť, či má pacient dobrú funkciu obličiek a prípravok by nemali dostávať
pacienti s problémami metabolizmu
železa a jeho ukladaním v organizme
(talasémia, hemochromatóza).
Liečbu infúznym vitamínom C
predpisuje lekár, podáva sa v ambulancii. Nie je vhodné, aby si pacienti
nechávali aplikovať vysokodávkový
vitamín C svojvoľne, bez konzultácie
s lekárom, ktorý sa danej problematike venuje.
Vitamín C a imunita, alergie a infekcie
Ľudské telo, na rozdiel od niektorých živočíchov, vitamín C nevie syn-

tetizovať, preto ho musíme získavať
zo stravy. Keďže zohráva naozaj zásadnú úlohu pre normálny priebeh
dôležitých biochemických reakcií,
bez zveličenia sa dá tvrdiť, že je to vitamín nevyhnutný pre život.
Od detoxikácie cudzorodých látok
v pečeni, cez správny metabolizmus
tukov, po tvorbu kolagénu dôležitého pre kĺby a steny ciev, pre podporu
imunitných pochodov či vstrebávanie železa potrebného pre tvorbu
a funkciu červených krviniek až po
špecifickú úlohu v boji proti infekcii
vitamín C dokáže naozaj veľa. Podľa
odhadov odborníkov chýba asi desiatim až 20 percentám európskej
populácie. Pri deficite vitamínu C sa
zhoršuje metabolizmus histamínu.
Vitamín C a alergie
Výskum zameraný na sledovanie
hladiny histamínu pacientov s alergickými a infekčnými ochoreniami zistil zaujímavý protialergický
a protizápalový efekt liečby vysokými dávkami vitamínu C. Regulačný
efekt superschopného vitamínu sa
prejavil pri stavoch, kedy sa v organizme zaznamenala vysoká hladina

histamínu. Pritom, čím vyššie boli
hladiny histamínu, tým výraznejší
bol redukujúci efekt vitamínu C.
Za posledné desaťročia odborníci zaznamenali nárast alergických
ochorení, histamínovej intolerancie
a s histamínom spojených patologických stavov. Ukazuje sa, že práve vysoké dávky tohto vitamínu môžu byť
v kombinácii s ďalšími postupmi jednoduchým riešením v manažmente
a liečbe takých stavov, ako sú alergické ochorenia s kožnými prejavmi,
(napríklad svrbenie, ekzém, opuch,
žihľavka) intolerancia histamínu,
intolerančné reakcie na lieky a alkohol, syndróm dráždivého čreva či nešpecifické zápalové ochorenia čreva.
Vitamín C v zimnom období
Nedostatok slnečného žiarenia aj
surovej zeleniny a ovocia, väčší výskyt chrípkových ochorení, menšia
frekvencia pohybu na čerstvom vzduchu, menší príjem tekutín ako v letných mesiacoch zhoršujú stav nášho
organizmu. Najmä v staršom veku.
Preto je na mieste nezabúdať na
blahodarný účinok vitamínu C!!!
f Pripravila Ivana Baranovičová

Ilustračné foto
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Rožňavský veľtrh pre seniorov
Jeden človek svet nezmení.
Ale ak sa spojíme, možno zmeníme
celý svet aspoň jednému človeku.“
28. 11. 2018 sa v Spoločenskej sále
na Mestskom úrade v Rožňave uskutočnil tretí ročník Rožňavského veľtrhu pre seniorov. Cieľom podujatia
bolo vytvorenie priestoru pre samotných seniorov, kde by získali aktuálne informácie z bio-psycho-sociálno-spirituálnej oblasti a tiež aj
vytvorenie siete a kontaktov medzi
jednotlivými organizáciami, ktoré sa
problémami seniorov zaoberajú.
Hlavnými organizátormi podujatia boli Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Rožňave,
mesto Rožňava a OO JDS v Rožňave.
Už tradične boli program a sprievodné aktivity veľtrhu koncipované tak,
aby seniori v jednotlivých informačných blokoch a počas sprievodných
a konzultačných aktivít získali informácie z oblasti uspokojovania fyzických, psychických, sociálnych a spirituálnych potrieb. Vzdelávacia časť
programu podujatia prebiehala v sále
a sprievodné a konzultačné aktivity
sa realizovali vo vstupnom vestibule.
Rožňavský veľtrh pre seniorov otvoril
klavírnou skladbou žiak zo Základnej
umeleckej školy v Rožňave. Prítomných seniorov pozdravili MUDr. Ľ.
Chromčíková - regionálna hygienička Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva so sídlom v Rožňave,

Mgr. D. Kemény - zástupca primátora mesta Rožňava a Mgr. L. Fábian predseda OO JDS v Rožňave. Detská
ľudová hudba Lúčka zo ZUŠ v Rožňave navodila mimoriadne príjemnú
a veselú atmosféru.
Odborníci seniorom prednášali na
rôzne témy (bezpečnosť seniorov,
prvá pomoc, aktívny život seniorov, aktívni v každom veku, zdravie
a choroba, senior z pohľadu psychológa, sociálne služby v pôsobnosti
mesta Rožňava a peňažný príspevok
na opatrovanie). V rámci všetkých
prednesených tém a tiež v oblasti využívania zdvíhacích zariadení
u imobilných osôb, v spirituálnej oblasti mali účastníci veľtrhu možnosť
diskusie, individuálnej konzultácie
a poradenstva. Sprievodné aktivity

boli súčasťou veľtrhu a bol o ne veľký
záujem. Zabezpečovali ich Stredná
zdravotnícka škola v Rožňave (meranie krvného tlaku, pulzu, hmotnosti, telesných tukov a svalov, masáž šije a horných končatín), Stredná
odborná škola obchodu a služieb
(strihanie vlasov a úprava účesu)
a Gemerská knižnica Pavla Dobšinského (ponuka kníh a aktivít).
Na podujatí bolo prítomných 139
účastníkov, z toho 108 seniorov a 31
odborníkov z jednotlivých oblastí.
Každým rokom sa zvyšuje povedomie
o tomto podujatí a počet účastníkov
stúpa. Veríme, že aj vďaka pozitívnemu hodnoteniu podujatia a spätnej
väzbe od samotných seniorov dokážeme v ďalších ročníkoch zabezpečiť
nielen kvantitu, ale predovšetkým
kvalitu tohto veľtrhu. Na netradičnom
veľtrhu sa nepredávalo a nekupovalo
za peniaze, tovarom boli informácie
a služby a platilo sa úsmevom a poďakovaním. A ak si len jeden senior „kúpil“ na veľtrhu novú informáciu, ktorá
jemu a jeho blízkym pomôže prežiť
starobu krajšie a dôstojnejšie, myslíme si, že toto podujatie malo zmysel.
Všetkým zúčastneným ďakujeme za
účasť, vytvorenie skvelej atmosféry
a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

f Mgr. Silvia Lengová
oddelenie výchovy k zdraviu, RÚVZ
so sídlom v Rožňave
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Pre nás, starších, v Solčanoch
„Úcta k starším je prejav, ktorý rozjasní aj vráskavú tvár starého unaveného človeka“ Pod týmto
mottom na pozvánke sa uskutočnila
v Solčanoch dňa 17. 10. 2018 slávnostná akadémia pod záštitou starostu obce Juraja Soboňu. V príjemnom prostredí Domu kultúry sa zišlo
takmer 200 členov ZO JDS v Solčanoch a pozvaných hostí.
Všetkých zúčastnených pozdravila
členka výboru p. B. Klačanská. Osobitne privítala hostí: podpredsedu
Nitrianskeho samosprávneho kraja
Igora Édera, predsedníčku OO JDS
v Topoľčanoch Alžbetu Fabriciovú,
členku OO JDS Annu Kondrlovú
a starostu obce Juraja Soboňu. Príjemnú atmosféru slávnosti umocnilo vystúpenie východoslovenskej
folkovo- folklórnej skupiny Drišľak.
Členovia ZO JDS v Solčanoch sa
takto pri príležitosti „Mesiaca úcty

k starším“ stretli už po 20. krát.
V príhovore sa spomenulo, aké dôležité je stretávať sa, pohovoriť si
medzi sebou, či zaspomínať si. Hovorí sa, že spomienky sú jediným
rajom, z ktorého nás nemožno vyhnať. Aj keď už zabúdame, niektoré
zo spomienok sa nám vracajú stále.
Napríklad ako sme zbierali klásky,
či ako sme z babkinho dvora s koláčom v ruke mávali lastovičkám na
odchod do teplých krajín. To sú spomienky, ktoré na malú chvíľu dokážu
zastaviť čas.
Významné medzníky v živote nás
upozorňujú, že čas nestojí. Často
sa zamýšľame a pýtame, kedy nám
vlastne tie roky ubehli. Staroba sa
však dotkne každého. Aj keď sa jej
bojíme, predsa sa oplatí dožiť sa jej.
Pripomenuli sme si, že členstvo
v JDS nám ponúka rôzne aktivity. Či
je to kultúra, šport, či rekondično-

Októbrový pozdrav z Oščadnice
Pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším zorganizovala ZO JDS
v Oščadnici s podporou Žilinského samosprávneho kraja podujatie
„Spoznajme kultúru našich predkov" v spolupráci so ZO SZTP v príjemnom prostredí penziónu Gájuz
Family 14.októbra 2018 za účasti
110 členov organizácie. V úvode sa
vzletnými slovami o jeseni v prírode
i jeseni v živote človeka prihovoril
k účastníkom podujatia Jozef Křivánek a privítal aj vzácnych hostí:
starostu obce Ing. Mariána Plevku,
predsedníčku OO JDS a OV ZPCCH
Margitu Ďurišovú a priateľov manažerov spoločnosti IBM RAC a spoločnosti EY Am.s.r.o. z Bratislavy.
ktorí našich členov obdarovali vecnými darčekmi.
Prišlo aj na 26 jubilantov, ktorí
obdržali darčeky a kvety. V ďalšej
časti programu predseda ZO JDS
J. Křivánek zhodnotil bohatú činnosť organizácie od mája t.r.: Bola
to predovšetkým početná a úspeš-

ná účasť na okresných športových
hrách, ale aj na Krajských v Martine.
Na okresnej prehliadke speváckych
súborov v Zborove nad Kysucou, za
účasti 22 súborov z okresov Čadca
a KNM, nás úspešne reprezentoval
FS DEDOVANKA s heligonkárom
Stanislavom Kucharčíkom. Bol to
aj 12. ročník benefičného koncertu
"Od srdca k srdcu", kde výťažok ide
pre zdravotne postihnuté deti a siroty, ďalej Deň matiek a otcov, Mesiac
úcty k starším-stretnutie s jubilantmi, rekondične-rehabilitačné pobyty, zájazdy, 6. ročník športových hier
osôb so zdravotným postihnutím
a seniorov.
V kultúrnom programe slávnostného októbrového podujatia vystúpili súbory ĽH Muzička spod Rače
a FS Dedovanka so svojimi piesňami, zvykmi, vtipmi, riekankami, ale
i tancom z Kysúc, Oravy, Horehronia, Turca a pod. Predseda v závere
poďakoval starostovi obce M. Plevkovi za „otvorené srdiečko“, poro-

rehabilitačné pobyty, ale najdôležitejšie sú stretnutia, aby človek nebol
sám.
Za celoživotnú prácu si zasluhujeme úctu a pozornosť od ešte aktívnych ľudí. Veď sa cítime ešte užitoční, a preto chceme aj dávať nielen
brať. Aj v jeseni života dokážeme byť
aktívni.
Na záver príhovoru, sa poďakovalo za pomoc a všestrannú podporu
starostovi obce J. Soboňovi a zamestnancom obecného úradu, ktorí
ZO JDS v Solčanoch už 20 rokov
všestranne podporujú. Poďakovanie
patrí aj Nitrianskemu samosprávnemu kraju. Podpredseda NSK I. Éder
poďakoval osobitne predsedníčke
ZO JDS A. Adamcovej za pozvanie
aj za jej 20-ročnú prácu, ktorú venovala tejto organizácii.
f Albína Adamcová,
predsedníčka ZO JDS Solčany

zumenie a ústretovosť nielen k nám,
zdravotne postihnutým či seniorom,
ale ku všetkým občanom našej malebnej dedinky Oščadnica. Odovzdal
mu Ďakovný list s vierou, že i ďalšie
roky tu bude pre svojich spoluobčanov.
Po chutnom obede, ktorý pripravil
vynikajúci personál penzióna Gájuz
na čele so Zuzkou Ganoczyovou, nasledovala tombola a odovzdávanie
darčekov zo spomínanej firmy z Bratislavy.
Vďaku za výbornú organizáciu
celého podujatia výboru ZO JDS
v Oščadnici vyslovil jej predseda Jozef Kŕivánek.

45

RADÍME VÁM e

O KOĽKO SA OD JANUÁRA
ZVÝŠIA DÔCHODKY?

bude tento dôchodca dostávať
Prinášame prehľad o koľko eur
dôchodok v sume 408,40 eur.
sa zvýšia jednotlivé typy dôchodod Sociálnej poisťovne poštou píIný dôchodca poberá vdoveckov.
ký dôchodok v sume 126 eur. 2,6 %
Dôchodky sa v roku 2019 zvýšia somné rozhodnutie.
z tejto sumy je po zaokrúhlení 3,30
o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku,
Príklady zvýšenia dôchodkov: eur. Keďže garantovaná pevná suma
najmenej však o pevnú sumu určenú
ako 2 % z priemernej mesačnej sumy Dôchodca k 31. decembru 2018 po- zvýšenia vdoveckého dôchodku
príslušného druhu dôchodku vyká- berá starobný dôchodok v sume 398 5,60 eur je vyššia, dôchodok sa zvýši
zanej Sociálnou poisťovňou k 30. eur. 2,6 % z tejto sumy je po zaokrúh- o pevnú sumu 5,60 eur. Od 1. janulení 10,40 eur. Od 1. januára 2019 ára 2019 bude tento dôchodca dojúnu 2018.
stávať dôchodok v sume 131,60 eur.
O zvýšenie dôchodku nebude potrebné žiadať – dôchodGARANTOVANÉ PEVNÉ SUMY ZVÝŠENIA DÔCHODKOV OD 1. JANUÁRA 2019
covia dostanú zvýšené
Dôchodok vyplácaný Zvýšenie najmenej Dôchodok vyplácaný Zvýšenie najmenej (eur)
dôchodky automaticky na
v plnej sume
(eur)
v sume jednej polovice
účet v banke alebo v hotostarobný
8,70
starobný
2,70
vosti v ich výplatnom termípredčasný starobný
8,30
predčasný starobný
3,00
ne za mesiac január 2019 aj
7,40
invalidný s mierou
2,80
s doplatkom zvýšenia od 1. invalidný s mierou poklesu nad 70 %
poklesu nad 70 %
januára 2019 do dňa preds mierou po4,20
invalidný s mierou
1,80
chádzajúceho výplatnému invalidný
klesu do 70 %
poklesu do 70 %
termínu v mesiaci január
vdovský a vdovecký
5,60
vdovský a vdovecký
2,50
2019. Zároveň o tom pobesirotský
2,70
sirotský
1,40
ratelia dôchodkov dostanú
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Darujte vnúčatám ten najhodnotnejší darček
Stále rozmýšľate nad vianočným či narodeninovým prekvapením pre svoje vnúčatá?
Trafiť sa do ich vkusu, či vyhovieť nárokom
mladej generácie je ťažké. Máme však pre
vás tip na darček, s ktorým nič nepokazíte.
Užitočný bude dnes a ešte užitočnejší o pár
rokov.
Každý rodič a starý rodič túži po tom, aby z jeho potomkov, vnukov vyrástli úspešní ľudia. Práve preto by
im už od narodenia mali šetriť na kvalitné vzdelanie,
ktoré otvára dvere ku skvelej kariére. Verte tomu, že nie
je jedno, na ktorej univerzite mladý človek strávi pár rokov svojho života. Od úrovne vzdelania sa odvíja úroveň
jeho pripravenosti do praxe. S výberom školy z bohatej
domácej a zahraničnej ponuky preto treba začať v dostatočnom predstihu a so šetrením na vzdelanie ešte skôr.
Koľko vás to bude stáť?
Technická univerzita v Košiciach či Univerzita Komenského v Bratislave sa pravidelne umiestňujú v rebríčkoch najlepšie hodnotených škôl na svete. Ročné
náklady na štúdium sa tu, aj napriek bezplatnému vzdelávaniu, šplhajú k sume 3 000 eur. Ubytovanie, strava,
doprava, knihy a ďalšie každodenné potreby si študenti
musia zaplatiť z vlastného vrecka.
Výborné meno a skvelé výsledky má aj Masarykova
univerzita v Bratislave. Výdavky na štúdium vrátane
životných nákladov počas dvoch semestrov presahujú 3 300 eur. Špičkové vzdelanie sľubujú aj univerzity
v škandinávskych krajinách. Za rok zaň zaplatíte od 8 do
10 tisíc eur. Náklady na štúdium v Holandsku či vo Francúzsku sú ešte o tisícku vyššie.
Rok štúdia na Oxforde vás vyjde takmer na 4 000 eur
a školné na Harvarde sa šplhá k sume 40 000 eur. Väčšiu
sumu môžete uhradiť pomocou štipendia, na kvalitné
vysokoškolské štúdium sa však v každom prípade treba
finančne pripravovať už od detstva.
Mnohí z nás o štúdiu v zahraničí rozmýšľali alebo dokonca snívali, ale z určitých dôvodov tieto sny nikdy neuskutočnili. Nedostatok financií uviedlo ako dôvod až
37 % Európanov a zhruba pätina Slovákov vo veku do 30
rokov. S výberom z množstva kvalitných škôl a perspektívnych odborov treba začať v dostatočnom predstihu
a so šetrením na štúdium ešte skôr.

Prečo mladí odchádzajú študovať do sveta?
Predpoklad, že skúsenosti zo zahraničia im pomôžu
získať lepšiu prácu a kariérny rast, je opodstatnený. Aj
doma máme skvelé školy, ale štúdiom mimo Slovenska
sa dá získať omnoho viac ako len vzdelanie. So štúdiom
a prácou v zahraničí má skúsenosť až 28 % Slovákov.
Najčastejšími dôvodmi vycestovania za hranice sú zdokonalenie sa v cudzích jazykoch, príležitosť stretnúť nových ľudí a objavovanie iných kultúr a zvykov.
„Život 1 500 km od rodiny ma naučil samostatnosti
a zodpovednosti za financie. Na študijný pobyt som síce
dostala príspevok z grantu, ale ten mi na pokrytie školy
a nákladov na život vo svete nestačil. Celý čas ma museli
dotovať rodičia a minula som aj svoje úspory, ktoré boli
pôvodne určené na štart do života až po ukončení výšky,“ hovorí Jana, ktorá študovala v Lyone a jedným dychom dodáva, že táto investícia stála za to. „Zdokonalila
som sa v jazyku a po návrate domov som nemala problém nájsť si prácu,“ spokojne hodnotí.
Top štúdium už od 10 eur mesačne
S Programom podpory vzdelania Instudy od Poštovej
banky vás štúdium vášho vnúčaťa na prestížnej univerzite doma alebo v zahraničí mesačne nemusí stáť viac ako
jedna rodinná večera. Na Oxford mu dokážete našetriť
už od 50 eur a napríklad na Humboldtovu univerzitu
v Berlíne už od 35 eur mesačne. Môžete sa rozhodnúť
pre pravidelný mesačný vklad od 10 do 500 eur a pre obdobie viazanosti od 5 do 17 rokov, s možnosťou úročenia
vašich úspor až do výšky 3,5 % ročne. Na sporiaci účet
mu môže prispievať hocikto z rodiny a blízkych.
Zúfať nemusia ani študenti, ktorí plánujú vycestovať
už v dohľadnom čase a nemajú nasporenú potrebnú
sumu na štúdium. Riešením je pôžička na vzdelanie,
s výhodnou úrokovou sadzbou a so zľavou 100 % z poplatku za jej poskytnutie. Viac o možnostiach štúdia na
najlepších univerzitách doma a v zahraničí nájdete na
www.instudy.sk.
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Naša „košičkárka“ nevyrába pre trh,
ale pre svoje potešenie a radosť druhých

Viete, že vŕbové prútie nahradil pedig?
Pedig je prírodný materiál na pletenie dekoratívnych predmetov, košíkov, rôznych ozdôb do domácností,
dokonca aj na výrobu hudobných nástrojov.
Pedig je známejší pod názvom ratan. Dováža sa z juhovýchodnej Ázie.
Je to popínavá palmová rastlina, ktorá narastie až do dĺžky 100 metrov.
„Drevo“ má svetlú farbu, podobnú
lipovému drevu, ale vlastnosti má podobné vŕbovému prútiu.
Pleteniu z pedigu sa venuje u nás
v Závažnej Porube naša členka ZO
JDS pani Želmíra Staroňová. Keď
by ste si ju všimli v našom súbore
Seniorky, ako tancuje, alebo v kuchyni, ako pečie či varí, keď sa s ňou
rozprávate, nehádali by ste jej vek
už nad 80-ou. Má v sebe toľko energie a tvorivých nápadov, že žasnete.
Rád by som vám ju predstavil aj s jej
najobľúbenejším „koníčkom“:
Naše rozprávanie začínam jednoduchou otázkou: „Pani Želka,
ako ste sa dostali k práci s pedigom?“
„Po operácii kĺbu som bola na kúpeľnom liečebnom pobyte na Lúčkach.
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Aby nám dlho nebolo, tak zariadenie
pacientom ponúkalo rôzne voľnočasové aktivity. Prekvapilo ma, keď ma
vyhľadala jedna animátorka a oslovila, či by som sa nepridala k tým, čo
pracujú s pedigom. Ani som najskôr
nevedela, čo to je. No keď mi povedala, že ma pozná z výrobného družstva
Ďumbier, kde som sa venovala umeleckému spracovaniu kože, bolo rozhodnuté. Ja mám k takejto tvorivej
práci blízko. Nuž skúsime! - povedala som si.“
Čo povedala, to sa aj naplnilo.
Pochopila, že pedig je tiež drevo,
no žiada svoj fortieľ. Pred pletením
treba prútiky namočiť na pár minút
do letnej vody. Drevo napije vodu
a stane sa pružným. Potom s ním
možno pracovať. Keď vyschne, drží
tvar.
Ďalej som sa dozvedel, že najťažšie bolo osvojiť si techniku pletenia
a mať predstavu o tom, čo chce človek vytvoriť.
„Základ nového predmetu vždy
predstavuje tzv. drevené „dníčko“.
Môže mať rôzne tvary: obdĺžnik,
ovál, elipsu, kruh… Na ňom sú vyvŕtané dierky. Tadiaľ sa prepletie prútik

a upletie vrkôčik. Potom nasleduje
základný tvar a osnova predmetu.
Podľa výšky košíčka treba nastrihať
prútiky na jednu dĺžku. A potom už
len trpezlivo pliesť. Mňa táto technika veľmi zaujala. Baví ma tak, že ju
robím schuti a teším sa z každého hotového kúska.“
Ale predsa. Všetko je tu postavené
na fantázii a zručnosti človeka, ktorý sa oddal tomuto umeniu, myslím
si a pýtam sa pani Želky, či jej stačil
len ten krátky kurz v kúpeľoch.
„To by naozaj nestačilo. Záujem je
jedna vec, ale zvládnuť celý postup
práce, to chcelo viac. Zakúpila som
si literatúru odporučenú v kúpeľoch.
V knihách som našla odpovede na
všetko, čo som nevedela a chcela vedieť o pletení z pedigu. Dokonca vyšli
dve knihy od tej istej autorky. Jedna
pre začiatočníkov, druhá pre pokročilých. Ale inšpiráciu nenachádzam len
v tých knihách. Keď má niečo baví,
rada idem ďalej. Vymýšľam nový tvar,
nové kombinácie, komplikovanejšie
techniky pletenia. Čím je pletenie
zložitejšie, tým ma to viac baví. Čím
ťažšia a náročnejšia je samotná práca, tým krajší a dokonalejší môže byť
jej výsledok. Celý život som pracovala
s prírodným materiálom. Viem oceniť
jeho kvalitu i vlastnosti. Takže moje
výrobky pletiem a nijako nevylepšujem farbami. Najkrajšia je prírodná
farba, bez akýchkoľvek úprav.
A ešte niečo. Pri tejto práci nemožno použiť stroj. Je to ručná práca vyžadujúca trpezlivosť, precíznosť, tvorivosť a samozrejme zručnosť.“
Moja zvedavosť smeruje k tomu,
kde získava pani Želka potrebné
suroviny, materiál. Veď v Závažnej
Porube takéto stromy nerastú. „
Áno, nerastú. Všetko potrebné si objednávam cez internetový obchod:
prútiky, dníčka, kolesá, dekoratívne
časti… Firmy, ktoré dodávajú tento
tovar, sú na západnom Slovensku i na
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Morave. Cenove je materiál prístupný a keď ma vec baví, tak na peniaze
nepozerám.“
Beriem do ruky zopár hotových
košíkov – každý inakší a konštatujem: „Vo vašej dielni už určite vzniklo
viacero takýchto aj dekoratívnych, aj
funkčných predmetov“ a pani Želka so smiechom odpovedá: „Načo
dielňa. Stačí jedálenský stôl, stolička,
rôzne druhy klieští, šidlo, štíkačky,
teplá voda, mäkký a sajúci podklad
na stôl. Pletiem, keď mám chvíľu času
a vtedy, keď mi príde vôľa venovať sa
tejto činnosti.“
A čo robíte s hotovými vecami?
„Určené sú na výzdobu v našom
dome. Niektoré nemajú len dekoratívnu funkciu, ale aj praktický účel.
Misky na chlieb, pečivo, ovocie, orechy… Idú Vianoce, ľudia behajú po
obchodoch, všeličo zháňajú. Ja si sedím v teple domova a vyrábam darčeky pod stromček.
Takto obdarujem svojich najbližších. Povedzte mi, môže byť krajší
darček ako ten, čo vyhotovíte vlastnými rukami? Moja dcéra zas dodá
mojím prácam dych Vianoc. Venuje
sa vianočným dekoráciám. Často
darujem tým, čo mi pomohli, keď sa
chcem odvďačiť za dobrú službu. Nakoniec potešiť a obdarovať priateľov
a známym pri ich sviatku.“
Neuvažujete nad tým, že svoje
pletené artefakty ponúknete na
trh? Na jarmoky, alebo do predajní ľudovoumeleckých predmetov?
„Nad tým som ešte neuvažovala. Keď
darujem, nemožno žiadať peniaz.
A keď mi niekto prispeje, tak len na
náklady. Na tomto sa zarobiť nedá.
Ešte raz prízvukujem. Nepletiem výrobky pre trh a na predaj, ale pre svoje potešenie a radosť druhých. Je to
moja záľuba, ktorá mi dáva silu a prináša radosť – je to môj relax.“
Odchádzam od od p. Želky Staroňovej s dobrým bodrým pocitom.
Ako keby časť z jej energie a optimizmu prešiel aj na mňa. A tak ho
posielam aj vám ako peknú predvianočnú inšpiráciu.
f Text i foto: Dušan Migaľa

ŠŤASTIE PRE VŠETKÝCH

Grécky filozof Platón povedal:
„Keď sa staráme o šťastie iných,
nachádzame svoje vlastné.“ Touto
výstižnou myšlienkou sa riadime vo
výbore MsO JDS v Nových Zámkoch. Funkcionári, ktorí riadia túto
900-člennú obrovskú rodinu, sa
snažia urobiť pre seniorov možné
i nemožné:
kultúra, šport, relax, zábava, turistika, oddych, spoznávanie histórie
a významných osobností, ochrana a bezpečnosť seniorov, pomoc
pri riešení zdravotných problémov
a plnenie snov na sklonku života je
zakotvené každoročne v našich plánoch. Realizácia pobytov pri mori,
niekoľkokrát v Chorvátsku, Albánsku i Taliansku sú novinkami, tešia
sa veľkému záujmu, podobne ako
aj práca v krúžkoch paličkárok, záhradníkov, zumbistiek, walkingu,
speváckeho zboru, spoločenskej
aktivity a športovcov. Výstavy mravenčej práce paličkovanej čipky,
obrazov, maľovaných na hodvábe,
vlastnoručne vyrobených šatiek
a ozdôb pri rôznych príležitostiach
sú spestrením a prezentáciou našej
činnosti. Pravidelné tanečné zábavy,
karneval, Silvester, gulášové či klobásové posedenia prinášajú radosť
všetkým.
Zrealizovať každoročne veľkonočný i vianočný turnaj v rôznych športových disciplínach, Športový deň
seniorov s Okresnými športovými
hrami a v tomto roku aj Krajskými
športovými hrami bolo veľkolepým
spoločným dielom s KO JDS v Nitre.
Turistické
a relaxačné pobyty, návštevy
wellnessov nielen u nás, ale aj
v Maďarsku, sa
tešia veľkej obľube.
Najväčší záujem je však
o kultúru, balet,
operu, činohru,

a tak pravidelne navštevujeme SND
v Bratislave, DAB v Nitre, ale zúčastňujeme sa aj na veľkolepých koncertoch umelcov svetového formátu
a rôznych filmových predstaveniach.
Zdravotné prednášky lekárov, ale aj
odborníkov na kriminalitu, štátnych
i mestských policajtov, psychológov
a ďalších odborníkov prinášajú veľa
cenných ponaučení a seniorom pomáhajú zorientovať sa v realite.
A financie? Niečo z vlastných
zdrojov, ale aj z projektov, pokiaľ ich
máme, a vďakabohu, máme ich dosť,
môžeme realizovať „šťastie pre všetkých“.
Samozrejme, že toto by nebolo
možné uskutočňovať bez vynikajúcej spolupráce s primátorm mesta
a zainteresovanými oddeleniami
mestského úradu, s predstaviteľmi
Nitrianskeho samosprávneho kraja
a bez dotácií na podporu kultúry
a športu s okresnou, krajskou organizáciou a ústredím JDS. V neposlednom rade aj vďaka podpore Vlády SR a jej programov pre seniorov
najmä v oblasti rekondičných pobytov a bezplatného cestovania.
Takýmto spôsobom sa mnohí starajú o „naše šťastie“. Ďakujeme zaň
a želáme si, aby to aj v budúcnosti
bolo tak.
A potom „ šťastie bude stáť pri nás
všetkých“.

f PaedDr. Mária Malperová,
predsedníčka MsO JDS Nové Zámky
f Fotografie: Oľga Šmigurová
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Stále sa nám hlásia noví členovia
Naša OO JDS vznikla, ako mnohé
iné OO JDS, v súlade so Stanovami
JDS. Samotné prvé kroky boli síce
zo začiatku mierne rozpačité, ako
u začínajúcej organizácie, ale oduševnenie a presvedčenie o konaní
v prospech správnej veci, čiže v prospech registrovaných členov JDS
v okrese, hnalo členov prípravného
výboru stále dopredu. Spočiatku to
bolo zoskupenie 21 obcí v okrese
a s členskou základňou 1 628 členov.
Ale práve správne nastavený entuziazmus a ochota pracovať pre dobrú vec postupne viedli k rozširovaniu
počtu členov a k registrácií aj nových
základných organizácií z okolitých
obcí okresu Nitra.
Terajšie okresné predsedníctvo
a výbor, ktoré pracuje pod vedením
jeho predsedu Ing. Ivana Lidaya,
prevzalo symbolickú štafetu zaregistrovaných členov JDS v 31 miestnych a obecných organizáciách
s počtom členov 3 159. Je na mieste
poznamenať, že ku dňu 15. 11. 2018

je už organizácií 47 a počet členov
4 986. Stále sa nám hlásia noví členovia so žiadosťami o registráciu,
v poslednom období to boli dve nové
organizácie, a to Nitra - Diely a Nitra
–Diely/Kynek, čím by mala prekročiť OO JDS Nitra tzv. „magickú hranicu 5 000 členov“. Zároveň chcem
podotknúť, že práca výboru OO JDS
nespočíva iba v registrovaní členov,
ale v prvom rade organizovaním
rôznych kultúrnych, spoločenských
a športových podujatí. V rámci OO

JDS Nitra je evidovaných 31 speváckych
súborov, a to nielen
slovenských, ale v obciach so zmiešaným
národnostným jazykom a v spolupráci
s inými inštitúciami
(napr. Csemadok) aj
maďarské súbory.
Veľmi dobrá spolupráca je rozvinutá so
starostami jednotlivých obcí a primátormi miest. Nie
v malej miere sa rozvíja spolupráca
aj so Slovenským zväzom záhradkárov, ku ktorému majú mnohí naši
členovia srdečne blízko. OO JDS
Nitra organizuje rôzne akcie, ako sú:
Spevy domova, Dni folklóru, prednes poézie a prózy a ukážky vlastnej
tvorby v uvedenej oblasti. Samozrejmosťou sú rozmanité športové aktivity – či už športové hry seniorov, individuálne súťaže v petangu, šachu,
stolnom tenise a podobne. Zaujíma-

Ako sa darí seniorom v OO JDS Levice
Okres Levice patrí svojou rozlohou medzi najväčšie okresy. Tvoria ho štyri mestá a osemdesiatpäť
menších a väčších obcí. Z uvedeného počtu miest a obcí je založených a fungujúcich 28 základných
organizácií JDS s počtom 2 287
členov, v ktorých počas celého roka
pulzuje bohatá, rôznorodá a pre seniorov príťažlivá činnosť. Pod vedením skúsenosťami a organizačnými
schopnosťami obdarených predsedov a členov výboru pomáhajú svojim seniorom organizovať množstvo
podujatí a aktivít.
Všetky z nich im dávajú priestor
na sebarealizáciu a uspokojovanie
ich fyzických i psychických potrieb.
Vďaka vynikajúcej spolupráci a hlavne podpore samospráv majú všetky
naše organizácie vytvorené optimálne podmienky pre svoju činnosť.
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Primátori a starostovia obcí prejavujú úctu a pozornosť svojim seniorom počas celého roka, pretože si
uvedomujú ich prínos a nezastupiteľné miesto v spoločnosti. Seniori sú
tí, ktorí tvorili a budovali vzácne duchovné a materiálne hodnoty v našich obciach a mestách dlhé roky, ale
i dnes ešte dokážu pomôcť obci pri
jej skrášľovaní drobnými pracovnými činnosťami, zapájajú sa do spoločenského a kultúrneho diania v obci
a svojou " troškou " pomáhajú i školám a ostatným organizáciám.
Základné organizácie JDS so svojimi členmi sú tie vzácne "bunky",
ktoré tvoria základ každej zmysluplnej činnosti a hlavne poslania celej
našej masovej organizácie na Slovensku. Ani jedno okresné, krajské
či celoslovenské podujatie nie sme
schopní zabezpečiť bez ich pomoci!

V našom okrese prijali a organizačne zabezpečovali celookresné podujatia nasledovné ZO JDS : Okresné
športové hry - obec a ZO JDS Nová
Dedina (poďakovanie patrí starostovi Mgr. P. Novákovi a predsedovi ZO
JDS Š. Harmadymu).
Okresný piknik seniorov - obec
a ZO JDS Nový Tekov(ďakujeme
starostovi L. Nagyovi a predsedníčke ZO JDS V. Pappovej)
Okresný cykloturistický zraz - na
trase Kalná n./H - Starý Tekov (vďaka patrí starostovi Ing. L. Éhnovi
a predsedníčke ZO JDS H. Vargovej,
starostovi Ing. J. Kováczovi a podpredsedníčke OO JDS Helene Valentovej)
Krajská prehliadka v prednese
poézie, prózy a vlastnej tvorby uskutočnená v meste Levice (poďakovanie patrí primátorovi Ing. Š. Mišá-

fZ

ČINNOSTI JDS

vosťou sú „prebory“ v kartovej hre
mariáš, či súťaže v lúštení krížoviek.
Veľmi obľúbené sú aj spoločenské
stretnutia, napr. fašiangové či mikulášske zábavy, majálesy ale aj tematicky zamerané spoločenské aktivity, akou je napr. spoločenský večer
„Nitra v kroji“. Naši seniori radi
navštevujú aj divadelné predstavenia a koncerty, realizované v okrese
a v kraji.
Vzhľadom na skutočnosť, že členská základňa je už dosť rozsiahla, tak
OO JDS zvažuje rozdelenie a orga-

nizovanie kultúrno–spoločenských
a športových aktivít do jednotlivých
obvodov, aby bola uspokojená čo
najširšia členská základňa a zároveň aby na okresných vystúpeniach,
resp. súťažiach boli „zúčastnené“
- v úvodzovkách povedané - tie súbory, recitátori a športovci, ktorí
budú následne reprezentovať okres
v ďalších postupových súťažiach,
ako sú krajské či celoslovenská. Veď
len na nedávnych športových hrách
v Ivanke pri Nitre bolo celkovo 246
športovcov. Vedenie OO JDS je si ve-

domé, že to prináša ďalšiu finančnú
záťaž, ale bude na ňom, aby sa s touto otázkou vedelo vysporiadať a nájsť
vhodné riešenia.
Záverom sa rád zmienim aj o početných aktivitách samotných seniorov, ktorí bez nároku na finančné ohodnotenie pomáhajú ležiacim
či ZŤP seniorom, napr. donáškou
obeda alebo uprataním bytových
priestorov, nákupmi a podobne,
čiže „SENIOR POMÁHA SENIOROVI.“

kovi a krajskej predsedníčke Mgr. A.
Oťapkovej).
"Financie hýbu svetom" a bez
nich ani naše organizácie nedokážu
na patričnej úrovni zrealizovať žiadne svoje podujatie. Nitriansky samosprávny kraj aj vďaka najlepšiemu

hospodáreniu
v
porovnaní
s ostatnými samosprávnymi
krajmi každoročne zo svojho
rozpočtu vyčleňuje financie
na dotácie pre
obce, organizácie a občianske
združenia na
podporu kultúry, športu, cestovného ruchu,
obnovu historických a kultúrnych pamiatok. Prostredníctvom
projektov a žiadostí môžeme i my
seniori žiadať a obdržať dotáciu na
naše podujatia, čo i v značnej miere
úspešne využívame.
Na záver svojho príspevku chcem
dať do pozornosti jednu z plánova-

ných aktivít, a to "výzvu" základným
organizáciám v našom okrese. Jej
cieľom je skvalitniť a hlavne rozšíriť zelené plochy okolo nás, a to
konkrétne výsadbou stromov a kríkov. Naša predstava je, že seniori
vysadia obcou zakúpené stromčeky.
Do areálov miestnych škôl by bolo
vhodné vysadiť aspoň 4-5 ovocných
stromkov, najlepšie čerešne, ktoré
sú menej náročné na pestovanie. Pri
detských ihriskách vysadiť okrasné
stromčeky alebo kríky. Žiaduce by
bolo, aby si po výsadbe naši seniori
vzali nad stromkami aj potrebný dohľad. Zeleň a zdravé životné prostredie, okrem našej vrúcnej starorodičovskej lásky je to, čo naše
vnúčatá a pravnúčatá budú najviac pre svoj život potrebovať.

f Jozef Zlatohlávek

f Emília Nichtová,
predsedníčka OO JDS v Leviciach

51

RECEPTÁR e

Len tak po domácky – u pani Barborky
Nezdá sa vám, že december – so všetkými svojimi sviatkami – a potom januára a február – obľúbené fašiangové
obdobie – sú príliš náročné na naše tráviace návyky? Držíme sa celý rok a potom príde vyváranie a vypekanie samých
dobrôt, sviatočná uvoľnená pohoda – a je to tu!!! Kilo – dve navyše! Kde sa, preboha nabrali?
A možno to tak nie je? Možno si viete rozkázať a vaše stravovanie má svoje „vychodené chodníčky“.
Iste k nim patrí aj všepoužiteľná kapusta, významný zdroj vitamínov, ale aj energie, doslovná priateľka štíhlej
línie. Vedeli to aj naši starí rodičia, veď ako by sa ináč zrodilo porekadlo: Od kapusty chlapci hustí, alebo: Ach, to
naše zelé – je v ňem zdraví celé. Existuje mnoho návodov čo a ako z nej – bielej, červenej, sladkej či kvasenej pripraviť
a zaradiť do svojho jedálnička. Napr.:

Šalát z červenej kapusty

Pokrájať cibuľu, ochutiť soľou,
cukrom, olejom, korením a mletou
rascou. Červenú kapustu pokrájať

Zapekaná misa s holúbkami

Ak holúbky tesne pred dovarením poukladáme do hlbšieho pekáča, ktorý sme vymastili a posypali strúhankou, zalejeme kyslou
smotanou, do ktorej sme pridali
1-2 vajíčka, soľ, korenie, ozdobíme
tenkými plátkami údenej slaninky a zapečieme v rozohriatej rúre,
máme novú a chutnú verziu staršieho osvedčeného návodu.

natenko a premiešať s ochutenou
a odstátou cibuľou. Pridať kyslú
smotanu, do ktorej sme primiešali
za 1-2 ČL horčice.

Dobrá rada:
Ak nemajú z kapusty vymiznúť
vitamíny a ďalšie cenné zložky,
nemá sa dlho tepelne upravovať,
a tak odporúčam prípravu rýchlych
šalátov. Napr.:
Pokrájať cibuľku a jemne posypať
soľou i cukrom. Postrúhať mrkvu,
jabĺčko, na kolieska pokrájať zaváranú uhorku a pridať kyslú kapustu. Premiešať – a šalát je hotový.

Cakomprask
Do jedného hrnca dáme variť
kyslú kapustu, do druhého vopred namočenú fazuľu. Keď je
fazuľa mäkká, pridáme k nej na
kocky nakrájané zemiaky a dovaríme. Urobíme si zápražku
z masti a hladkej múky, pridáme nadrobno nakrájanú cibuľu a zalejeme vodou. Kapustu
a fazuľu so zemiakmi zmiešame
spolu, prilejeme zápražku, premiešame a chvíľku povaríme.
Ak je jedlo príliš husté, zriedime
ho mliekom alebo smotanou.

f Dalo by sa pokračovať ďalej a ďalej, ale iste máte aj vy veľa
svojich osvedčených návodov, ako pripraviť chutné a zdravé
jedlá z kapusty takej či onakej. Nuž, príjemné „kuchtenie“
a potom: Dobrú chuť!
Vaša B.
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Holúbky

Pri nakladaní kapusty do veľkých sudov sa zvykli dávať aj celé
kapustné hlávky. Vykvasené kapustné listy sa potom plnia (kedysi varenými jačmennými krúpami) uvarenou ryžou s pomletým
a ochuteným mäsom.
Kapustný list najprv obaríme
vriacou vodou, vložíme doň plnku, zakrútime, prípadne zviažeme
niťou. Naplnené listy uložíme do
hrnca, navrch dáme ešte trochu
kyslej kapusty, podlejeme vodou
alebo mäsovým vývarom a varíme. Hotové „holúbky“ sa podávajú s rôznymi prílohami ako hlavné
jedlo, ale chutia aj studené s chlebom.

f KRÍŽOVKA

,SÊÛPWLB[EFOOÊLB1SBWEB
WTJBLPM

"MPK[JB
EPN

[O
OFPEÙNV

0ŜHB
EPN

LBNFOJTU¿
TVUJOB

OBJWOÆ
WÙUW

.ZÔMJFOLB'SFEFSJDLB)FOSZIP"EMFSB
BNFSJDLÙ
LVSPWJUÙ
WU¿L

WÐŜB
WZIPWJFŲ

"VUPS
+.

QP[SJ

TLS
FVSÏQTLFIP
QPI¿SB



LMFQPUBM



M¿NBOÊN
QPÔLPEJMB

USFTLPWJU¿
NPSTL¿
SZCB

WMOJUP

MJQPM LOJÛ



TLSÔU¿UV
7JSHÊOJB
OPWÆ
VNFOJF
 LOJÛ

&ā7*MBWZ

BIB IŜB

LMPQOFNF

PIÙCBMP
LUPS¿
TLPOńJMB
[BÔUWSUPV


MFTLMÙO¿UFS

NZT

MJDJUVKÕ

PNPU¿
1PNÐDLZ
LŜÕńPN
,"1 )&+, 
PUWPSJMP
"34/07" 
[BNLOVUÆ
&0- ".#0

SP[QPńUPWÆ
PQBUSFOJF


EMIÙńBT


UFNOPUB


TUVQFš
TUSFEOFK
KVSZ

*WBOB
EPN





WÁ[FOJF
 [BTU

PCJMJF
[BTJBUF
OBKFTFš

PCŲBÛVKF
IPWPS
DIZUJB
MBQJB


NBTPWÆ 
ISPNBEOÆ

ŜVETL¿
CZUPTŲ
TUBMTB
OFÛOÙN


TUBW
QPPQJUPTUJ
IPWPS

IPSÕDB
IPWPS
WTUSńÊ 
WPQDI¿


DVE[PQBTOÆ
ńFSWZ
WPSHBOJ[NF

LSJWJF
EPCPWÙ
PEFW


W[KÏEOBOV
ESBTFMOÆIP

WMPUÆSJJ
WÙISBOB
ńÊTMB


E¿WBKÕQÐEF
IOPKJWP

TLS
QSJSPE[F
OÆIP
MPHBSJUNV

TOPSJMB

O¿TUSPKOB
ńFTBOJF


HSÆDLZCPI
WFUSPW


&MFNÊS
EPN

3ÏCFSU
EPN
TLS
ÕTUSSBEZ


PIPEOPUJMB

[BISPUFOÙ
LVTESFWB

L¿WPWÆ[SO¿

QPNBMÙNJ
LSPLNJ


UWPSFO¿
ÊMPN


OBEÕWBKTB
LOJÛ

SPKńJWP
ńBTUP
EMBCF


[MÕńJ
EPWFEOB

JOUÊNOZ
QSJBUFŜ
QSJTQÐTP
CPWBM


TLSÔU¿UV
/FX:PSL

OBE¿WB
[BTU
"OOB
 EPN

W[PSFD
IZESJEV
JOEJB

"OBTU¿[JB
EPN

[BLBŜPWBM
&ā7
5WSEPÔÊOB


TUBSÙ
OFGVOLńOÙ
TUSPK

%FOOÊL1SBWEBBQSÊMPIZ 
LUPSÆQPSBEJBJ[BCBWJB
CBWJB

QPńÊUB

ádanky z
Há
Hádanky

WZTUBWJB
VNFMÆNV
ÛJBSFOJV
QSBKFN

TLSMFTOFK
TQS¿WZ
VSńVK
MJNJU

WFŜNJTB
PQJMB IP
WPS

denníka

i
bi
Ƶbi
[ebW\Ƶbi
WelV[ebW\Ƶ
g\T`WelV
WXg\T`
\^biaWX
ceX\^bia
Ce_b[TceX
Ce_b[T

;ĽTWTa\X

PTPCOÆ
[¿NFOP

X]h!
Tge\TVX^[b^

gle\iXV\c
ATbUe{m^hf 2
I\X\V[a{]fŬ

A{]W\fce{

h
iahcT_\Ƶ^

eiXa{

h¬bi{Ta\ƵX
T_\Ƶ^Ta\X]Xe
Ce\aVXma\aTch
T`{`T_\Ƶ^

5BKOJńLB+FŜBIÔJFCPKPWBŲ[BQSJODÊQZ OFÛÛJŲQPEŜBOJDI

1PNÐDLZ
7"31 */5*
.64 ¢-&/ 
5*/"."

DJUPTMPWDF
SF[JHO¿DJF


53

LITERÁRNA PRÍLOHA e

ZIMNÁ SPOMIENKA

December - úryvok
Ján Smrek
zo zbierky Cválajúce dni
Boh pokynul – a celé hodiny
začali anjelici
roztriasať nebies periny,
nimi sa zakrývali svätí.
My, keď sme vyšli na ulice,
zapáperili sme si šaty.

Lež baví nás to: veď
nevyhneme sa tomu.
Pozrime k lesom: jediného
nieto v nich zeleného stromu,
všetko je biele, bielučké,
ach,
ľaľa i kostolný dach,
ba i veže - - Bratislavské zimy bývali také „romance bez slov“, nemé texty pod
piesne. Po spomenutom decembri
prišiel január a padajúci sniežik skôr
hrial ako mrazil… býval som na Konventnej, teda bolo to v januári 1923.
Kráčal som si od Reduty smerom
k Michalskej bráne, plynové lampy už svietili. Odrazu môj pohľad
pritiahla postava kráčajúca predo
mnou. Dobre formovaná, pružná
ženská postava. Bol v nej magnetizmus. Zapôsobil na kovové struny,
ktoré boli vo mne. Začali zvučať.
Mal som tušenie symfónie, nielen
krátkeho akordu. Pravda, u mňa sa
tóny museli prevteľovať v slová, lebo
mojím nástrojom je reč, konkrétna
reč. Len bolo treba začať, sformovať
prvú vetu. Začal som celkom prosto, ako keby som sa prihováral:
Pozerám sa na vás,
sprevádzam vás stále:
Dovoľte aspoň slovo, krásna pani!
Chytro som si to hodil na papier
a ponáhľal som sa za ňou ďalej,
nechcejúc stratiť blahodarný dotyk s jej magnetizmom. Pozdalo sa
mi, akoby na môj príhovor placho
zareagovala: - Ach, nie… – Bolo to
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málo, ale dosť pre mňa, aby som si
bleskovo uvedomil, že je to zárodok – dialógu. Prvý impulz nevyjde
navnivoč! Zimnične – hoci mi bolo
teplo – hodil som si to na papier
a zimnične pokračoval v písaní, až
na rohu Konventnej som sa musel
rozhodnúť: odbočiť naľavo, domov,
alebo kráčať v jej pätách ďalej?
Ľúto mi bolo, že som nemohol nazrieť do jej tváre, ale vystríhalo ma
memento: čo ak ťa jej tvár sklame?
Máš po básni! A mne o nič iné nešlo, iba o báseň. Intuitívne mi letelo
mozgom jej pokračovanie, len môcť
postáť pri niektorej lampe a hádzať
slová na papier. Ak nepostojím, riskujem stratu inšpirácie.
Postál som na rohu Konventnej
a nechal dámu kráčať rovno ďalej,
smerom k Štefánke. Sneh okolo nej
krúžil ovíjal ju mystikou, a ako sa
vzďaľovala, nič netušiaca, v predstave sa mi z kroka na krok stávala
bližšou a celkom živou, už nielen
kráčajúcou, ale rozprávajúcou.
Nezáleží na tom, aká ona – táto
magnetická postava – bola v skutočnosti, moja fantázia bežala za
ňou a potom i pred ňou už míľovými
krokmi, už som v nej videl Nausiku,
ktorú Odyseus pozdravil slovami:
- ,,Pozdravená buď, ty vznešená!
Neviem, či si bohyňa a či panna
smrteľná, ale ak si zo smrteľných,
ktorí bývajú na zemi, blahoslavený
otec tvoj a matka tvoja a trikrát blahoslavení bratia!"
Na toto Odyseovi Nausika odpovedala:
- ,,Nepodobáš sa, cudzinec, ani nízkemu, ani nemúdremu mužovi…"
Toto, čo citujem, je zo Sienkiewiczovho románu QUO VADIS,
ktorý som v mladých rokoch čítal
s takým záujmom, že sa mi nejedno
miesto z neho skoro doslovne vrylo
do pamäti. Ach, tá mladá pamäť!
Keby bola mala k dispozícii lexikony – ako že ich nemala! – čo by sa
v nej bolo usadilo.

Ja som svoju Nausiku neoslovil,
lebo by som sa bol podobal „nízkemu a nemúdremu mužovi“, ktorý
obťažuje ženy na ulici. Nikdy som
sa uličníckym spôsobom k neznámym dámam nepribližoval, lebo ak
by niektorá na oslovenie „zabrala“,
to by – nebola dáma. Človek si musí
ženu sám dvíhať na piedestál. Endre
Ady tomu hovoril „okrášľujúca diaľka“.
Nechal som teda aj tú od Michalskej veže odísť do diaľky, aby neprestala znieť struna, ktorú vo mne rozozvučala. Nechal som ju odísť, aby
mohla byť tým tesnejšie pri mne, nie
už predo mnou, a aby mohla viesť
so mnou dialóg, síce fantastický, ale
pritom ľudský, prirodzený, živý, sugestívny…
Predstava básne ma, ako vidno,
predbiehala. Mal som iba pár riadkov… Ale stál som pod lampou,
v očarení inšpirácie, a dialóg básnika so ženou sa mi na papieri šťastne rozvíjal. Napísal som si hneď aj
titul, aj podtitul dialógu, ktorý mal
byť lyrikou, ale s dramatickým podkladom. Cítil som, že sa mi ponúkol
dobrý rytmus a vôbec šťastná forma…
Písal som najprv pod plynovou
lampou – a keď sa dialóg „rozbehol“, potom som ho už pokojne rozvíjal v izbe na Konventnej, kým mi
viečka nepadali. Trvalo mi dva-tri
dni, kým som tú januárovú epizódu
skončil – vyšla asi na dvesto riadkov. Odklepal som ich (stroj nemohol byť môj, ale za svet sa neviem
rozpamätať, ako som sa v Bratislave
vôbec ku stroju dostal) a poslal som
báseň Krčmérymu. Vyšla v Pohľadoch bez meškania…
Takto spomínal Ján Smrek po
rokoch v knihe esejí „Poézia,
moja láska“ na vznik svojej prekrásnej básnickej skladby „Básnik a žena“.(Knihu vydal Slovenský spisovateľ, Bratislava 1989)

f OBSAH/ÚVODNÍK

Tichučko
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.
f D.L.

Pokojné prežitie vianočných sviatkov
praje svojim čitateľom redakcia a ústredie JDS
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Na Nový rok
predpoludním
Novoročný kraj –
Ako pocukrovaný!
Len sýkorky – švitorky
biele ticho rušia
Nadýcham doň vinš –
sviatočný, srdečný
Nech sa do korún briez
vplieta!
Nech sa pohojdá
na konári jablone,
preletí na chumáči
bielej pary –
A potom zaťuká na oblok
v sivo- beláskavej diali…
Na Nový rok
blízko je aj ďaleko
k staničkám dávnych ciest A tak len pohládzam
mrazivé ticho
a brnkám na struny
vzdialených hviezd - - f D.L.

Zdravie, šťastie a pohodu v kruhu rodiny i priateľov
v novom roku 2019 praje svojim čitateľom
redakcia a ústredie JDS
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