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Zadarmo

Čo robí 12
Vianoce
Vianocami?
Čo spievať, čo
pozerať a čo variť

Na Vianoce alebo aj Na Vánoce...

V čase Vianoc sa v poslednom období do života „vkradli“ rôzne moderné
programy, relácie, ba i novodobé zvyky.
Často sú to aj honosné a drahé darčeky.
Určite prinášajú poučenie i zábavu, ale
akosi odsúvajú pravú podstatu týchto
kresťanských sviatkov. Ale aj v činžiakoch či rodinných domoch si určitými
zvyklosťami pochádzajúcimi od našich
predkov možno spríjemniť a obohatiť
tieto dni. Žiaľ, ani počasie v posledných rokoch nepripomína, že sa blížia
Vianoce. Teploty skôr pripomínajú príchod jari. Zasnežené a mrazivé Vianoce
akosi zapadli do minulosti. A tak je to
i so zvykmi a tradíciami. Práve na čas
predvianočný, vianočný a čas bezprostredne po nich pripadalo v roku najviac
zvykov a obyčají. Vo svojom príspevku
aspoň niektoré pripomeniem.
Už na Ondreja (30. novembra) si
dievčatá na štyri papieriky napísali mená chlapcov, ktorí sa im najviac
páčili a zasunuli si lístočky do rohov
vankúša. Ráno vankúš niekoľkokrát zatočili, aby sa lístočky „pomiešali“ a poslepiačky vybrali jeden lístoček – a to
mal byť ten „súdený“.
Pred sviatkami začína štvortýždňové
adventné obdobie – na adventných vencoch sa postupne zapaľujú štyri sviečky. A prečo štyri? Každá má svoju symboliku, prvá symbolizuje pokoj, druhá
lásku, tretia vieru a štvrtá nádej. V tomto období adventu sa nekonali zábavy,
veselice, ba ani svadby.
Na Luciu (13. decembra) dievčatá
opäť „lístočkovali“ - koľko dní do Vianoc, toľko lístočkov, teda spolu trinásť na deväť si napísali mená chlapcov, ktorí sa im páčili a na ďalšie tri: neznámy,
stará dievka a smrť. Lístky poskladali,
aby sa nedali čítať, večer ich vždy premiešali a jeden z nich si vybrali a bez
prečítania hneď spálili. Až na Štedrý
večer si prečítali ten posledný. Či to bol
ich vyvolený?
Ale i chlapi mali svoj zvyk od Lucie
do Vianoc - vyrábali drevenú sedačku
(šomlík), ale bez použitia klincov. Každý deň museli čosi urobiť, aby na polnočnej omši počas pozdvihovania
na nej mohli sedieť. Vravelo sa, že uvidia všetky bosorky, ktoré budú k oltáru
otočené chrbtom. Tak sa presviedčali,
či ich dievčina, či manželka nie je bosorka. Ak ju zbadali, bolo treba rýchlo

utekať domov a za sebou zatvoriť dvere a zaraziť do nich nôž. Aby bosorku
zdržali, cestou rozsýpali mak alebo
špendlíky, ktoré musela bosorka cestou
pozbierať.
V tento deň chodili po dedine Lucie,
predstavovali nemé bytosti, mali pomúčené tváre, boli zahalené do bielej
plachty a husím krídlom v dome vymetali kúty a z nich symbolicky všetko zlé.
Po čase adventu nastali Vianoce - čas
radosti, veselosti. Ak mala rodina statok, hydinu, gazda im vložil do papule
vianočnú oblátku, hydine ju namrvili
na zem a kohútovi dali aj cesnak pozobať, aby bol zdravý a tým i jeho sliepky. Gazdiná zasa zaniesla do záhrady
k ovocným stromom omrvinky z vianočného cesta, aby dobre zarodili.
V miestnosti, kde sa konala štedrá
večera sa do každého kúta hodil orech,
ktorý predstavoval zdravie, lásku, peniaze a šťastie. Na stole pod obrusom
bolo trocha obilia, peniaz a pod stolom
trocha sena alebo slamy, čo malo pripomenúť, že Ježiš Kristus sa narodil
na slame, v chudobe. Nohy stola sa ovinuli reťazou, aby bola rodina súdržná.
Vianočný stromček býval len v boha-

tých rodinách, neskôr už v každej domácnosti. Bol zavesený na strope. Býval vždy zo živého ihličnanu, ozdobený
prírodninami - jabĺčka, hrušky, orechy
a papierové ozdoby. Neskôr bol postavený do stojana na zem a ozdobený bol
salónkami, „anjelskými vlasmi“ (jemné
sklenené vlákna), papierovými reťazami, voskovými sviečkami. Salónky sa
vyrábali podomácky - „zmrzué“ - uvarila sa čokoláda, naliala sa do formičky
a vyniesli sme ju von stuhnúť (preto
zmrznuté), po vyklopení z formičiek sa
balili do staniolu a zavesili sa na stromček. Nechýbali ani prskavky - rachétle. Deti chodili po dedine s vianočným
vinšom, za čo dostali peniaz, koláč.
Vianočný vinš:
Pochválen Pán Ježiš Kristus, Vinšujem vám vinšujem týto slávné svátky
Krista Pána narodzení, co si od Pána
Boha požádáte zdraví, ščascí, svaté
božské požehnaní a po smrci Království nebeské.
Štedrá večera bola po celodennom
pôste a spoločnej modlitbe. Začala sa
oblátkami s medom a cesnakom, nasledovala šošovicová alebo na kyslo

mliečna polievka, potom makové pupáky (opekance), poliate horúcou sladkou
vodou alebo mliekom, osladené cukrom alebo medom. Kapor so zemiakovým šalátom alebo kapustnica sa dostali na stôl až v povojnových časoch.
V chlebovom košíku - ošátce – boli
na stole jablká, hrušky, orechy. Po večeri otec rodiny rozkrojil priečne jablko a keď sa ukázala hviezdička, bolo
to dobré znamenie - zdravie v rodine.
Každý si tiež rozlúskol orech, ak bolo
jadro zdravé symbolizovalo to zdravie.
Spievali sa koledy. Mládež po večeri
chodila von, kde sa do polnočnej omše
stretávali. Dospelí sa navštevovali väčšinou u najbližšej rodiny. Po polnočnej
omši je v Stupave dlhoročná tradícia,
že z kostolnej veže zaznieva nádherná
pieseň Tichá noc.
V prvý vianočný sviatok, Na Božie narodenie, boli rodiny doma, ale
na druhý sviatok, na Štefana, sa naopak
ľudia vzájomne navštevovali a večer
bola tradičná štefanská tanečná zábava.
(podľa vlastných spomienok a článku
v ročenke STUPAVA 2008 od p. M. Dovičičovej „Zvyky, obyčaje a staré tradície v Stupave“)


Spracovala Mgr. Gabriela Prokešová 
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Ustanovujúca schôdza Mestského zastupiteľstva a zloženie sľubov

Dňa 15. decembra sa v priestoroch veľkej sály kultúrneho domu
uskutočnilo slávnostné zloženie sľubov budúcich predstaviteľov mesta a zároveň ustanovujúca schôdza
mestského zastupiteľstva v novom
zložení. Toto stretnutie sprevádzala
aj bohatá občianska účasť. Na úvod
zaznela slovenská hymna a pokračovalo sa prečítaním oficiálnych výsledkov komunálnych volieb. Mgr.
Pavel Slezák prečítal primátorský
sľub, ktorý následne novozvolený
primátor Ing. Mgr. art Roman Maroš
zložil a potvrdil svojím podpisom.
Následne zvolili sľuby jednotliví novozvolení poslanci MsZ. Primátor
Maroš vo svojom príhovore poukázal na fakt, že vo voľbách dosiahli
úspech občianski aktivisti, ktorí preukázali postoje smerujúce ku skvalitneniu života a rozvoju v Stupave.
Zdôraznil tiež, že sa okrem iného
bude snažiť, aby sa zvýšila dôveryhodnosť smerom k predstaviteľom
mesta a skvalitnila a zefektívnila sa
činnosť samosprávy.
Po oficiálnej ceremónii sa pristúpilo k pracovnej časti zastupiteľstva, a teda k ustanovujúcej schôdzi.
Primátor Maroš uviedol, že podľa
zákona využije právo zvoliť si svojho zástupcu do 60 dní po zvolení

do funkcie. V špecifických zákonných prípadoch bol poverený zvolávať zasadnutia MsZ Mgr. Peter Novisedlák. Nasledoval návrh
na zriadenie mestskej rady a voľba
jej členov, kde primátor vyjadril
názor, že nie je za to, aby rada bola
zriadená, namiesto toho by radšej
uskutočňoval pracovné stretnutia
a radil sa spolu so všetkými 16 poslancami, nie len s vybranou skupinou. Poslanci nakoniec vznik mestskej rady ako poradného orgánu,
odhlasovali. Po dlhej rozprave nasledovalo dvojkolové tajné hlasovanie, z ktorého si poslanci spomedzi
seba zvolili nasledujúcich členov:
Doc., MUDr. Štefániu Moricovú,
PhD., MPH, JUDr. Štefana Haulíka,
Ing. Rudolfa Kalivodu a Mgr. Petra
Novisedláka. Zriadených bolo 8 komisií, kde predsedu a podpredsedu
predstavujú zvolení poslanci MsZ,
ostatní členovia môžu byť doplnení aj z radov odbornej verejnosti
(pozrite si výzvu o článok nižšie).
Výkonom funkcie sobášiacich poslancov mestského zastupiteľstva
boli poverení: MVDr. Robert Kazarka, Doc., MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH. a Mgr. Peter
Novisedlák. Okrem menovania čle-

nov Dozornej rady spol. Technické
služby Stupava, s.r.o., sa do funkcie
menoval aj nový konateľ. Primátor
Maroš sa najprv tejto funkcie po bývalom primátorovi Slezákovi vzdal,
pretože vyjadril názor, že potrebuje
preskúmať lepšie situáciu v spoločnosti a vyvarovať sa trestno-právnej
povinnosti. Informoval o aktuálnej
komplikovanej situácií v tejto spoločnosti a požiadal všetkých poslancov o stretnutie a návrhy riešenia.
Väčšina poslancov vyjadrila názor,
že by sa tejto funkcie mal ujať, je to
jeho morálna zodpovednosť a tiež
v súvislosti s vážnou situáciou by
mal byť v spoločnosti niekto, kto
to bude okamžite riešiť a zamedzí
vzniku ďalších problémov a komplikácií. Primátor Maroš nakoniec
zmenil názor a na základe poslaneckého hlasovania bol menovaný
do funkcie konateľa spoločnosti
TSS, s.r.o. Poslanci schválili primátorovi plat 2 900 eur mesačne
(rovnaký plat ako dostával jeho predchodca).
Kompletné znenie zápisnice zo zasadania MsZ zo dňa 15.12. 2014
nájdete na webovej stránke mesta
www.stupava.sk v sekcii Samospráva.
Lucia Menclová

HĽADÁME NOVÝCH ČLENOV KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Komisie Mestského zastupiteľstva sú poradným orgánom bez rozhodovacej právomoci. Majú sedem členov, z toho predseda
a podpredseda komisie sú poslancami, ďalší členovia sú z radov občianskej verejnosti.
Radoví členovia komisií pracujú bez nároku na finančnú odmenu, na návrh predsedu
komisie ich schvaľuje a volí Mestské zastupiteľstvo.
Na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva, konanom 15. decembra
2014, zriadilo mestské zastupiteľstvo osem
komisí:
1. Finančná komisia
Predseda: Ing. Marek Lacka
Podpredseda: Ing. Ľubomír Bugala

2. Komisia územnoplánovacia, stavebná
a životného prostredia
Predseda: Ing. Rudolf Kalivoda
Podpredseda: Ing. Peter Balog
3. Komisia zdravotníctva a sociálnych
vecí
Predsedkyňa: MUDr. Štefánia Moricová,
PhD., MBA
Podpredseda: Mgr. Peter Novisedlák
4. Komisia školstva, športu a kultúry
Predseda: Mgr. Svetozár Prokeš
Podpredseda: Ing. Martin Smeja, PhD.
5. Komisia podnikateľská, miestneho
rozvoja, regionálnej a cezhraničnej spolupráce
Predseda: MVDr. Robert Kazarka

Podpredsedkyňa: Ing. Denisa Klačmanová
6. Komisia dopravy, infraštruktúry a informačních technológií
Predseda: Anton Hrica
Podpredseda: Ing. Michal Polakovič
7. Komisia majetková a legislatívnoprávna
Predseda: JUDr. Štefan Haulík
Podpredseda: František Lachkovič
8. Komisia ochrany verejného záujmu,
bezpečnosti a civilnej ochrany
V zmysle zákona 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení neskorších
predpisov, sú do tejto komisie volený len

poslanci Mestského zastupiteľstva.
Predseda: Mgr. Anton Gorbár.
Podpredseda: Milan Peschl.

Uvítame odborníkov z rôznych oblastí,
ktorí majú záujem pracovať v uvedených
komisiách a prispieť ku skvalitneniu správy
nášho mesta. Záujemcov prosíme o zaslanie žiadosti so stručným životopisom do 16.
januára 2015 na adresu: sekretariat@stupava.sk. Žiadosti budú zaslané predsedom
jednotlivých komisií, ktorí na najbližšom
zasadnutí Mestského zastupiteľstva predložia návrh na schválenie nových členov.

Ing. Mgr. art. Roman Maroš


primátor
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DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ Náhradné termíny vývozu
komunálneho odpadu počas sviatkov
V ROKU 2015

Čo robiť pri nadobudnutí novej
nehnuteľnosti alebo pri zmene
v nehnuteľnostiach?

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti
dedením alebo vydražením
v priebehu roka, je daňovník
Do 31. januára 2015 je povinný povinný podať priznanie k dani
podať
daňovník
priznanie z nehnuteľností do 30 dní
k dani z nehnuteľností,   dani   od vzniku daňovej povinnosti, t.
za psa, dani za predajné automaty j. do konca nasledujúceho mesiaca
a k dani za nevýherné hracie po nadobudnutí nehnuteľnosti.
prístroje podľa zákona č.582/2004
Ak
nastanú
zmeny
Z. z., o miestnych daniach v nehnuteľnostiach po 1. 1.
a miestnom poplatku za komunálne 2015 (rozhodujúci je dátum
odpady a drobné stavebné odpady povolenia vkladu do katastra), je
v znení neskorších predpisov, povinný podať priznanie k dani
v ktorom vyznačí, či sa jedná o
z nehnuteľností na MsÚ až v januári
daňové priznanie, čiastkové 2016. Výnimkou je nadobudnutie
priznanie,
alebo
čiastkové nehnuteľnosti v dedičskom konaní
priznanie na zánik daňovej alebo v dražbe, kedy sa podáva
povinnosti:
priznanie v priebehu roka.
• ktorý sa stal vlastníkom
Občania,
ktorí
odkúpili
nehnuteľností (pozemok, stavba, od mesta pozemky pod bytovými
byt, nebytový priestor v bytovom domami, nie sú povinní podávať
dome) v roku 2014
daňové
priznanie,
pretože
• u ktorého zaniklo vlastníctvo pozemok pod stavbou nie je
k nehnuteľnostiam (pozemok, predmetom dane a okolitý
stavba, byt, nebytový priestor pozemok, ak je verejne prístupný,
v bytovom dome) v roku 2014 je od dane oslobodený.
(daňové priznanie na zánik
daňovej povinnosti)
Súčasťou spoločného priznania
• u ktorého nastali zmeny je i priznanie k dani za psa:
vo výmere pozemkov, stavieb,
Daňová povinnosť k dani za psa
bytov, nebytových priestorov vzniká prvým dňom kalendárneho
v bytovom dome v roku 2014
mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
• u ktorého došlo k zmene účelu v ktorom sa pes stal predmetom
využitia stavby, bytu, nebytového dane za psa (pes starší ako 6
priestoru v bytovom dome v roku mesiacov) a zaniká posledným
2014
dňom mesiaca, v ktorom daňovník
• u ktorého v roku 2014 prestal byť vlastníkom psa.
nadobudlo právoplatnosť stavebné
povolenie
alebo
kolaudačné Priznanie k dani za psa podáva
rozhodnutie k stavbám, bytom vlastník psa:
a
nebytovým
priestorom
• pri vzniku daňovej povinnosti
v bytovom dome
najneskôr do 30 dní odo dňa, keď
• ktorý už v minulých rokoch pes dosiahol vek 6 mesiacov
• pri zániku daňovej povinnosti
podával daňové priznanie a v
roku 2014 nadobudol ďalšiu najneskôr do 30 dní odo dňa, keď
nehnuteľnosť, podá čiastkové daňovník prestal byť vlastníkom psa.
Každý vlastník psa je povinný ho
daňové priznanie len za novú
zaregistrovať do evidencie psov
nehnuteľnosť.
na Mestskom úrade v Stupave,
K priznaniu k dani z nehnuteľ- kancelária č. 4, kde obdrží registračnú
nosti je potrebné doložiť doklady známku pre psa a tlačivo pre podanie
preukazujúce vlastníctvo, napr. priznania k dani za psa.
Daň z nehnuteľností a daň za psa
rozhodnutie
správy
katastra
o povolení vkladu, zmluvu správca dane vyrubí na rok 2015
o prevode nehnuteľností, osvedčenie jedným rozhodnutím na celé
o dedičstve, darovaciu zmluvu zdaňovacie obdobie.
alebo iný doklad o nadobudnutí
V rozhodnutí za každý druh
nehnuteľností.
miestnej dane bude uvedená:
Ak sú nehnuteľnosti v
• výška vyrubenej dane
spoluvlastníctve
viacerých
• termíny splátok
osôb,
priznanie
k
dani
• variabilný symbol.
z nehnuteľností podá každý
spoluvlastník do výšky svojho
Tlačivá na priznanie k dani
spoluvlastníckeho podielu. Ak z nehnuteľností a dani za psa
sa spoluvlastníci dohodnú, sú zverejnené spolu s poučením
priznanie podá zástupca, ktorého na ich vyplnenie na internetourčili dohodou, pričom túto vej stránke mesta www.stupava.
skutočnosť je potrebné vyznačiť sk alebo si ich môžete prevziať
v priznaní.
na Mestskom úrade, Hlavná
1/24. Bližšie informácie osobne
Ak sú nehnuteľnosti v bez- na oddelení dane z nehnuteľnospodielovom
spoluvlastníctve ti (kanc. č. 13), na tel. čísle 02/60
manželov, priznanie podá jeden 20 09 18, prípadne e-mailom:
dane@stupava.sk. 
MsÚ 
z manželov.

Oznamujeme obyvateľom a právnickým osobám, že
počas sviatkov sa vývoz komunálneho odpadu uskutoční nasledovne:

vývoz zo stredy 24. 12. 2014 bude v pondelok 22. 12. 2014
vývoz zo štvrtka 25 .12. 2014 bude v utorok 23. 12. 2014
vývoz z piatka 26. 12. 2014 bude v sobotu 27.1 2. 2014
vývoz zo štvrtka 1. 1. 2015 bude v piatok 2. 1. 2015
vývoz z utorka 6. 1. 2015 bude nasledovne:

Ulice: Hlavná, F. Kostku, Nám. Slov.
povstania, SNP, Pažitná, Poľná, Kalinčiakova, Bitúnková, Pri potoku, Nad potokom, Družstevná, Jilemnického, Vincenta
Šikulu, Jána Ondruša budú mať náhradný
termín vývozu v stredu 7. 1. 2015
Ostatné ulice budú mať náhradný vývoz v pondelok 5. 1. 2015

 MsÚ, referát odpadového hospodárstva 

Zmeny vývozu komunálneho odpadu

v roku 2015

V roku 2015 príde k zmene vývozu komunálneho odpadu pre
časť obyvateľov, ktorí doteraz
mali vývozný deň v stredu, a to
nasledovne:
Ulice: F. Kostku, Nám. Slov.
povstania, SNP, Pažitná, Poľná,
Kalinčiakova, Bitúnková, Pri
potoku, Nad potokom, Družstevná, Jilemnického, Vincenta
Šikulu a Jána Ondruša budú mať
vývoz komunálneho odpadu od 1.
1. 2015 v utorok.

• Zber triedeného odpadu

Ulice: Sadová, Stromová, Na
Vrchnú horu, Pri kríži, Na Pekárkach, Na stráni, Slnečná

prechádzajú od februára 2015 na
vrecový systém zberu triedeného
odpadu.
V priebehu januára 2015 sa
stiahnu všetky kontajnery na triedený zber, ktoré sa nachádzajú na
ulici Na Vrchnú horu a neďaleko
ulice Pri kríži. Obyvatelia týchto
ulíc prechádzajú na vrecový systém, t. j. triedený odpad sa ukladá
do vriec a podľa kalendára zberu
sa vrecia 1 x za mesiac zbierajú.
K stiahnutiu kontajnerov pristupuje mesto Stupava z dôvodu neustáleho znečisťovania triedeného odpadu v týchto kontajneroch
a z dôvodu preplňovania kontajne-

rov. Kontajnery mali slúžiť iba pre
obyvateľov vyššie spomenutých
ulíc. Vzhľadom na to, že sú využívané aj obyvateľmi iných ulíc,
ktorí majú zavedený vrecový systém, kontajnery sú preplňované,
odpad sa nachádza aj mimo nich,
čo vedie k neustálym sťažnostiam.
Kontajnery sú často využívané aj
na ukladanie iného odpadu ako
triedeného, čo vedie k znehodnoteniu celého obsahu kontajnera.
Obyvateľom predmetných ulíc
prídu v priebehu decembra bližšie informácie o zmene priamo do
schránok. 
MsÚ, referát

odpadového hospodárstva 

Utvorenie okrskov a určenie miestností
na hlasovanie v referende 7. februára 2015

Občania SR sa budú vyjadrovať k tomu, čo si
myslia o ochrane rodiny.
Referendum bude pozostávať z troch otázok - či
ľudia súhlasia s tým, aby sa manželstvom mohol
nazývať len zväzok jedného muža a jednej ženy; či
súhlasia, aby si homosexuálne zväzky nemohli nárokovať adopcie detí a či súhlasia, aby rodičia mohli
rozhodovať o spôsobe výchovy a vzdelávania svojich
detí v školách pri citlivých kultúrno-etických veciach,
ako je sexuálne správanie alebo eutanázia.
V súlade s ustanovením § 7 ods. 2 zákona č.
564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení
neskorších predpisov, ktoré sa bude konať dňa 7. februára 2015, určujem okrsky a miestnosti na hlasovanie v referende takto:
Miestnosť na hlasovanie v referende v okrsku
č. 1 je:
Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24 – zasadačka
pre oprávnených občanov bývajúcich v ul.:
Družstevná, F. Kostku, Jilemnického, Kalinčiakova, Nám. Slovenského povstania, Malacká, Pažitná,
Poľná, SNP, Bitúnková, Borovicová, Brezová, Domov dôchodcov, Dubová, Duklianska, Jána Ondruša,
Jedľová, Lesná, Liesková, Ľ. Kraskovskej, Mateja
Bela, Na Kopcoch, Nová, Nad potokom, Obora, Osiková, Platanová, Pod vŕškom, Pri artézskej studni,
Pri majeri, Pri potoku, Prof. Ondroucha, Rímska,
Ruda Morica, U Kozánka, Václava Honzu, Vincenta
Šikulu
Miestnosť na hlasovanie v referende v okrsku
č. 2 je:
Základná škola kpt. Jána Nálepku, Stupava, Školská ul. č. 614/2 pre oprávnených občanov bývajúcich
v ul.:

Bazová, Cintorínska, Čakanková, Debnáreň, Hlavná č.d. 1 – 57 a 2 – 46, Gaštanová. Hroznová, Jaseňová, Javorová, Kalvárska, Karpatská, Konvalinková,
Kvetná, Lúčna, Muštová, Na vyhliadke, Nevädzová,
Nám. M. R.Štefánika, Nám. sv. Trojice, Orechová,
Park, Pod Kremenicou, Pri borníku, Pri Greftoch,
Révová, Slovenská, Viničná, Vinohradská, Žabárňa,
Kosatcová, Krátka, Ľanová, M. Benku, Malý Háj,
Marianska, Na Dieloch, Na Pekárkach, Na stráni,
Na Vrchnú horu, Okružná, Pri Kríži, Púpavová, Ružová, Sadová, Slnečná, Stromová, Školská, Veternicová, Zvončeková
Miestnosť na hlasovanie v referende v okrsku
č. 3 je:
Klub seniorov Pohoda, Hlavná ul. 90 pre oprávnených občanov bývajúcich v ul.:
Hlavná 59 až 99, Hlavná 48 – 96, Krajná, Rovná,
Sama Chalupku, Stredná, Zadná, Zdravotnícka, Železničná, Bajzova, Bottova, Devínska cesta , Dolná,
Hodžova, Hollého, Hurbanova, Hviezdoslavova,
Juračkova, Kolakovičova, Matuškova, Moyzesova,
Pri Polankach, Štúrova, Záhumenská
Miestnosť na hlasovanie v referende v okrsku
č. 4 je:
Kultúrny dom, Stupava, Agátová ul.č. 1097/9 –
MKIC /vchod z Kúpeľnej ulice/ pre oprávnených občanov bývajúcich v ul.:
Bezručova, Budovateľská, J. Kráľa, Keltská, Krížna, Kukučínova, Mlynská, Marcheggská Továrenská,
Záhradná, Zemanská, Agátová, Bernolákova, Bočná,
Cementárenská, Dlhá, Fándlyho, Kúpeľná, Lipová,
Mierová, Na aleji, Robotnícka, Sama Tomášika, Sládkovičova, Vajanského,Veterná, Wolkrova
Mgr. Pavel Slezák 
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Delegovanie členov a náhradníkov
Vážení a milí občania mesta
do okrskových komisií pre referendum Stupava

Do okrskových komisií pre referendum oznamujú člena a náhradníka politické strany a politické hnutia zastúpené v Národnej
rade Slovenskej republiky a petičný výbor, ktorého návrh prezident SR prijal najneskôr 7. januára 2015.
Podľa výsledkov ostatných
volieb do NR SR, ktoré sa konali v r. 2012, sú v Národnej rade
Slovenskej republiky zastúpené
tieto politické strany a politické
hnutia:
• SMER - sociálna demokracia

• Kresťanskodemokratické hnutie
• OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
• MOST - HÍD
• Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
• Sloboda a Solidarita

Prezident Slovenskej republiky prijal návrh petičného výboru
Aliancie za rodinu.
Mesto Stupava oznamuje, že
v pracovné dni môžu oprávne-

né subjekty delegačné listiny
do okrskových komisií pre referendum do 7. januára 2015 podať
na Mestskom úrade v Stupave,
Hlavná 1/24, v kanc. č. 3. Počas
sviatkov a dní pracovného pokoja možno delegačné listiny podať
na pracovisku Mestskej polície
v Stupave, Hlavná ul. č. 9 /požiarna zbrojnica/.
Všetky potrebné informácie
týkajúce sa referenda sú zverejnené na webovej stránke MV SR
v sekcii voľby a referendum.

MsÚ Stupava 

Mikulášsky turnaj Pajštunáčik FK Stupava
Malých futbalistov a futbalistky
z Pajštunáčik FK Stupava navštívil na turnaji Mikuláš.

Fotografie: Dominik Katona

Mikulášsky turnaj sa konal
v priestoroch veľkej a malej telocvične základnej školy Kapitána Nálepku v Stupave. Zúčastnilo sa ho celkovo 28 detí,
prevažne vo veku 5 – 7 rokov.
Okrem našich malých futbalistov
a futbalistiek pozvanie prijali aj
deti a rodičia zo školy Sv. Uršule v Bratislave. Naším čestným
hosťom bol prezident FK Stupava
Ivan Morávek. Po oficiálnom privítaní všetkých zúčastnených sme
začali spoločnou rozcvičkou. 5
tímov v dvoch vekových kategóriách odohralo celkovo 4 zápasy.
Kým vo veľkej telocvični sa hral
futbal, v malej prebiehali súťaže v skoku do diaľky, člnkovom
behu, časovke na prekážkovej
dráhe a v streľbe na presnosť. Deti
podávali mimoriadne motivované
výkony s hlasnou podporou svojich rodičov.
Mikulášsky turnaj sme ho nenazvali len pre dátum 6. 12., ale
preto, že Mikuláš naozaj medzi
deti zavítal. Keď sa ubezpečil, že
máme dobré deti, dal priestor ich
kreativite. Vypočul si množstvo
básničiek a pesničiek, za ktoré sa
patrične odvďačil balíčkom plným ovocia a sladkostí.
Na záver sme vyhlásili výsledky turnaja a víťazov súťaží. Tých
sme odmenili zlatými medailami

srdečne sa musím poďakovať svojim voličom, ktorí mi už
piate volebné obdobie po sebe
dali dôveru a poverili ma zastupovaním ich občianskych záujmov
v meste Stupava. Hodnotím to so
všetkou skromnosťou ako ocenenie mojej doterajšej práce poslanca MsZ v Stupave. Veľmi si cením
vašu dôveru, a ako som sľúbil vo
volebnej kampani, aj v osobnom
rozhovore s mnohými občanmi,
budem sa snažiť zo všetkých síl
obhajovať záujmy občanov Stupavy v súlade s platnou legislatívou
Slovenskej republiky a kompetenciami samosprávy v meste.
Osobitne Vám, milí občania,
ďakujem za všetky myšlienky a
nápady, ktorými som sa mohol
inšpirovať a ktoré mi pomáhali riešiť problémy vyvstávajúce
počas volebného obdobia, ako aj
počas kampane do toho nového.
Poďakovanie patrí všetkým občanom, ktorým nie je ľahostajné,

Zľava Michal Pokorný (hlavný tréner), Martin Havran, Dominik Katona
(asistenti trénera)

s futbalovou tematikou. Turnaj
prebehol úspešne a veríme, že motivoval deti aj rodičov. Hlavnými
organizátormi boli tréneri Michal
Pokorný a Dominik Katona. Ako
tréner asistoval Martin Havran.
Do príprav sa zapojila aj trénerka
Monika Blechová a viacero našich rodinných príslušníkov a známych, ktorým úprimne ďakujeme
za podporu.

O nás

Futbalovú školičku pre deti
vo veku 4 až 8 rokov sme založili v Borinke pred rokom a pol.
V septembri 2014 našla nový domov v Stupave. Ako predprípravka FK STUPAVA sme v jesennej
sezóne trénovali na klubovom
štadióne. Aktuálna zimná príprava
prebieha v telocvični ZŠ a v sále
DK, kde sa sústreďujeme na všeobecný rozvoj koordinácie, pohybových a gymnastických schopností.

Na tréningu strávia deti kvalitne
naplnený čas, zažijú množstvo zábavy s novými kamarátmi, získajú
pozitívny vzťah k športu a stanú
sa súčasťou svetového fenoménu
s názvom FUTBAL.
V našom tíme sú 4 tréneri, ktorí
sa venujú vyše 30 malým futbalistom a zabezpečujú tiež organizačné veci. Našou iniciatívou sme
získali zdarma priestor v dome
kultúry, za čo srdečne ďakujeme.
S finančnou podporou rodičov
sme zabezpečili viaceré pomôcky.
Faktúry zverejňujeme na našej webovej stránke a tento mesiac sme
zriadili online prezenciu, kde si
môžu rodičia skontrolovať aj platenie členského a príspevky. Sme
presvedčení, že dôvera rodičov
a otvorená spolupráca s nimi, klubom, školou a tiež mestom je cesta
ako vybudovať stabilnú a úspešnú
futbalovú základňu v Stupave.


Dominik Katona, Michal Pokorný 

akou cestou sa vyberie mesto v
nasledujúcom období.
Novozvolenému pánovi primátorovi, kolegyniam a kolegom
poslancom blahoželám k zvoleniu
a zároveň ponúkam skúsenosť a
pomocnú ruku pri výkone práce
poslanca, bez ohľadu na názorové
rozdiely.
Všetkým občanom Stupavy prajem príjemné a veselé prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich
najbližších.



S úctou Robert Kazarka 

Jednorazový finančný príspevok
vojnovým sirotám
II. svetovej vojny – OZNAM

ZO SZPB v Stupave oznamuje pozostalým vojnovým sirotám II.
svetovej vojny prijatie zákona č. 264/2014 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku vojnovým sirotám.
Návrh zákona prijala Národná rada SR na návrh poslancov strany
Smer Viliama Jasoňa a Vladimíra Petráka.
Príspevok podľa § 4 citovaného zákona je možné uplatniť si žiadosťou adresovanou Ministerstvu spravodlivosti SR do 31. 12. 2015.
Považujeme za mimoriadne dôležité aby sa o tomto zákone dozvedela každá oprávnená osoba: teda v čase vojny narodené dieťa
rodičom, ktorí počas II. svetovej vojny padli ako účastníci domáceho
odboja alebo v Československých légiách.
V žiadosti je dôležité uviesť najmä to, ktorí z odičov – matka alebo
– v II. svetovej vojne padol, teda v mene ktorého jednorazový finančný príspevok žiadate.

Bližšie informácie k zákonu a žiadosti o príspevok dostanete
u pani Holičovej na telefónnom čísle 02/65 93 44 57.
Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Stupave
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potreby na aranžovanie, stuhy, mašle
dekoračné kamienky
sviečky, svietniky
črepníkové kvety

vianočný tovar

www.dekoracie-stupava.sk
tel: 0905 382 075
Hviezdoslavova 35 , 900 31 Stupava-Mást

strechy

fasády

stavebniny
dlažby

STUPAVA, Hviezdoslavova 169 | www.stavmix-plus.sk

Mesačník o živote obyvateľov Stupavy. Vydáva Mestské kultúrne a informačné centrum, Agátová 16, 900 31 Stupava, IČO: 00058823. Povolené: Ministerstvo kultúry SR pod č.: EV 2854/09. Zodpovedný redaktor:
Lucia Menclová. Jazyková korektúra: Zuzana Svobodová. Grafické spracovanie: Kristína Žovinková. Tlač: Petit Press, a.s., Kopčianska 22, Bratislava. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu rukopisov. Za obsah
reklamy a inzercie redakcia nezodpovedá. Za obsah príspevkov zodpovedajú autori. Tel./fax: 6593 4312, e-mail: info@mkic.sk.
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novinky v ponuke

REALITY STUPAVA

profesionálne služby - výnimočné nehnuteľnosti

BYTY V NOVOSTAVBE
AVANA
2 izbový byt od 79.650,- EUR
3 izbový byt od 117.500,- EUR
4 izbový byt od 148.900,- EUR

PREDAJ STUPAVA
ZIPAVA 3 izb. byt, 2 balkóny

PREDAJ STUPAVA
3 izb. mezonet, 2 balkóny

PREDAJ STUPAVA
4 izb. radový dom s garážou

PREDAJ STUPAVA
ZIPAVA 2 izb. byt

ZIPAVA, Okružná, 3 izb. byt, 71,84 m²,
parkovacie státie
CENA 124.000 EUR

V. Šikulu, 3 izb. byt, 91,15 m², tehla,
garážové státie
CENA 123.000 EUR

Borovicová, 4 izb. RRD, výmera 163 m²,
pozem.168 m², garáž CENA 199.000 EUR

ZIPAVA, Okružná, 2 izb. byt, 58 m²,
juho-západ. orientácia CENA 95.500 EUR

PREDAJ STUPAVA
Veľký 2 izb. byt so záhradkou

PREDAJ STUPAVA
2 izb. byt, dom s výťahom

PREDAJ STUPAVA
2 štvorizbové domy v dvojdome na Kremenici, pozemok 280 m²

V. Šikulu, 2 izb. byt, 67,17 m², tehla,
záhradka 57 m²
CENA 93.000 EUR

Bezručova, 2 izb. byt, výmera 47 m²,
komplet rek. domu CENA 71.900 EUR

Kremenica, Konvalinková ul., 2 x 4 izb. RRD, obytná plocha 88 m², pozemok 278
m², využiteľná záhrada min. 160 m², holodom, ukončenie jar 2015
CENA: 165.000

PREDAJ STUPAVA
3 izb. byt so záhradkou

PREDAJ STUPAVA
2 izb. byt, Budovateľská

PREDAJ STUPAVA
Štýlový 4 izb. rodinný dom v centre, novostavba

J. Ondruša, 3 izb. byt, 85,80 m², záhrada
232 m², pivnica
CENA 122.000 EUR

Budovateľská, 2 izb. byt, 47,81 m²,
čiast. rekonštrukcia CENA 72.000 EUR

Cintorínska, 4 izb. RD, 127 m², pozemok 245 m², TOP lokalita, úplné súkromie,
kvalitné materiály štýlová novostavba
CENA: 239.000 EUR

PREDAJ STUPAVA
5 izb. RD, TOP lokalita

PREDAJ STUPAVA
5 izb. RD s bazénom, jacuzzi

Holého ul. , 5 izb. RD, výmera 263 m²,
pozemok 811 m² CENA 348.000 EUR

Prof. Ondroucha, 5 izb. RD, výmera 220
m², pozem. 701 m² CENA 350.000 EUR

BE

NÉe
T
A
L
Z P teni

no teľnosti
d
o
ohej nehnu
vaš

Máte záujem predať alebo
prenajať vašu nehnuteľnosť?
Kontaktujte nás.

0948 484 235
www.reality-stupava.sk
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mestský reprezentačný ples
XXII.

Vstupné 35 Eur

Vstupenky v predaji
v kancelárii MKIC
Stupava, Agátová 16.
Rezervácie
a informácie
na ivankova@mkic.sk
Vstupenka
je zlosovateľná.

Nové kozmetické štúdio Radee v Stupave.
Ako prví na Slovensku ponúkame ošetrenie pleti
ŠPANIELSKOU KOZMETIKOU - GOLDEN PYRAMIDE.
S touto luxusnou kozmetikou sa nechávajú hýčkať aj PRINCEZNÉ V DUBAJI.
PONÚKAME:
Okrem klasického a relaxačného
ošetrenia pleti aj aromaterapiu, ošetrenie
tváre - KRÁĽOVNÁ NÍLU, očných kontúr,
vačkov a tmavých kruhov pod očami...
● Japonskú liftingovú masáž KOBIDO
● 3D mihalnice, ktoré sú dokonale
prirodzeným riešením pre všetkých, ktorí
hľadajú dlhé, husté a výrazné mihalnice.
Vytvára dramatický a mladistvý pohľad,
ktorý nemožno dosiahnuť inou formou
zvýraznenia. Našu metódu predlžovania
rias sme doviedli k úplnej dokonalosti!
Svedčí o tom viac ako 7 rokov praxe,
●

desiatky preškolených kozmetičiek
a stovky spokojných zákazníčok, ktoré
sa k nám s dôverou vracajú!

Sobota 7. 2. 2015
o 20:00 hod.
vo Veľkej sále MKIC.

Pre objednávky volajte na tel: 0944 390 771 / STUPAVA, HLAVNÁ 97
lajknite nás na facebooku STUDIO RADEE.

Vaše stavebniny na kraji Stupavy
Stavebniny Krajn

krajn@krajn.sk

www.krajn.sk

ilí zákazníci, priatelia a partneri našej firmy
prajeme Vám zdravie, životnú silu a krásny
celý rok 2015.
Radi by sme i my prispeli k pohode Vašich
ch
Vianoc a tak Vás pri nákupe nad 50 eur
ˇ utešený 2,5 kg krajnpor.
caká

NAJŠIRŠÍ SORTIMENT • NAJNIŽŠIE CENY • NAJLEPŠÍ PRÍSTUP

NOVÉ BYTY V STUPAVE

www.stupareality.sk
0907 153 422

1 izbový byt od 63 000 €
DZACIE CENY
ZA UVÁDZACIE

JUDr. Magdaléna Habreková
Hlavná 32, 900 31 Stupava

reality inak
Mgr. Andrej Ščasný
Poradenstvo a ohodnotenie
‘
nehnuteInosti
ZDARMA. 0948 484 235
Nájdete nás: Hviezdoslavova 4, Stupava

www.reality-stupava.sk

KÚPTE
DARČEKOVÝ
POUKAZ

VÝROBA

REKLAMY

0915 14 33 84

VYBERTE SI Z BOHATEJ
A CENOVO ROZMANITEJ
PONUKY
JAZYKOVÝCH KURZOV
ANGLIČTINY
English Club, Bratislava
info@thinkenglish.sk
0911 103 177
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WWW.BORYMALL.SK

OBDARUJTE
VŠETKÝCH
S BORY MALL

BOHATÝ PROGRAM KAŽDÚ SOBOTU:

ADAM ĎURICA
PETER NAGY a INDIGO

13. DECEMBER
20. DECEMBER

ČAKAJÚ VÁS AJ VIANOČNÉ SÚŤAŽE, DARČEKY A ZÁBAVNÉ AKTIVITY PRE CELÚ RODINU

Bory Mall - VIANOCE Inzercia_258x355_Podpajstunske Zvesti_1214 v3.indd 1

8.12.2014 15:49

10

Spoločenský mix

december 2014

50. výročie otvorenia Závodného klubu
ROH Cementár – Mestského kultúrneho
a informačného centra v Stupave
12. 12. 1964 bol slávnostne
otvorený Závodný klub ROH
Cementár. Čo tomu predchádzalo? Začiatkom 60. rokov minulého storočia sa začala príprava
kultúrneho zariadenia v Stupave
ako celoobecného kultúrneho
zariadenia. Stavbu začal pripravovať Miestny národný výbor
ako akciu „Z“. Na jednoduché
vysvetlenie – takéto stavby celodedinského alebo celomestského
významu pripravovali národné
výbory a systém výstavby bol
založený na tom, že obec pripravila projekt, štát cez národný
výbor zabezpečil úhradu materiálu na stavbu a národný výbor
musel zabezpečiť realizáciu prác
formou brigád. Na brigády pozývali a organizovali občanov,
organizácie a dobrovoľníkov,
ktorí pracovali na stavbe. Dozor zabezpečil národný výbor.
Tak sa i v Stupave stavba „kulturáku“ pripravila a začala sa
realizácia. I pri dnešnom pohľade na budovu MKIC vidíme,
že je to pomerne veľká stavba
a postaviť takúto budovu nie je
nič jednoduché. Tak sa i stalo.
Asi po dvoch rokoch výstavby
bolo vidieť, že to bude nad sily
brigádnikov a dobrovoľníkov

a bolo potrebné zmeniť systém
výstavby. Dlhé roky bola cementáreň hybnou silou v Stupave,
a preto výstavbu prevzala práve
cementáreň, rozšírila stavebnú
skupinu a asi za dva roky „kulturák“ dostavala. Postavením
budovy dostala Stupava veľkú
kinosálu a divadelnú sálu, kaviarenské priestory, klubové priestory, kancelárske priestory. Začalo sa hrať ochotnícke divadlo,
premietali sa filmy. Prevádzkovať takéto zariadenie nie je jednoduché a najmä je to finančne
náročné. Preto i toto prevzala

na seba cementáreň, zariadenie
bolo organizované ako Závodný klub ROH a financované ako
nákladové stredisko cementárne.
Prvým riaditeľom bol učiteľ Ladislav Kudijovský, ktorý sa okrem riadiacej práce venoval aj
práci s mládežou v hudobných
a speváckych krúžkoch. Mal aj
výtvarné nadanie a veľa grafických prác potrebných pre život
sám zrealizoval. Pracoval tam
až do odchodu do dôchodku.
Po ňom bola riaditeľka Gabriela Prokešová a pán Kudijovský
pracoval ako dôchodca. Cemen-

táreň vyrábala cement do roku
1982 a možno povedať, že financovať Závodný klub nebol
pre ňu problém, hoci Závodný
klub vykonával svoje aktivity
pre celú Stupavu. Koncom 80.
rokov začali problémy s financovaním tohto zariadenia, firmy
v Stupave neboli schopné podieľať sa na nákladoch prevádzky
a ZK Cementár prešiel pod správu obce. V týchto časoch sa už
divadlo nehralo a ľudia nemali
záujem o filmové predstavenia,
ale to bol celospoločenský jav.
Začala sa nová éra, novým riaditeľom sa stal Pavol Slezák.
Začalo sa s činnosťou v nových
podmienkach, zrealizovala sa
prístavba na základe nových
projektov, zriadilo sa Mestské
kultúrne a informačné centrum,
oživila sa cezhraničná spolupráca s Rakúskom, Maďarskom,
Českom, Bulharskom. MKIC
pracuje v takejto organizačnej
forme dodnes. Po zvolení Pavla
Slezáka za primátora Stupavy
bola dva roky riaditeľkou pani
Dana Kľučiarová, po nej pani
Katarína Prevendarčíková. V ostatných 2 – 3 rokoch sa namiesto kaviarne prestavali priestory
na kinosálu a malé komorné

divadlo, ktoré prevádzkuje OZ
POUR ART.
Pri príležitosti 50. výročia
otvorenia „kulturáku“ MKIC
možno konštatovať, že je to jediné veľké zariadenie v Stupave,
ktoré má zabezpečovať kultúru
v našom meste. Boli časy dobré
i časy o ktorých sa hovorí, že
mohli byť lepšie. Ako sa mení
politická doba, menia sa ekonomické podmienky v štáte, čo má
vplyv i na činnosť a náplň jednotlivých segmentov využívania
MKIC.
Dnešná doba nie je veľmi
naklonená financovaniu dobrovoľných záujmových činností,
a preto organizátori kultúrneho
života v meste Stupava sa majú
čo obracať, aby život v MKIC
nezanikol. Ale to je už výzva
na Mestský úrad v Stupave.
Aj tak treba poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali a podieľajú na organizácii kultúrneho
života v Stupave za to, že existencia 50 rokov kultúrneho stánku prispela kladne k životu obyvateľov Stupavy.

S.Prokeš

Silvestrovské tradície a zvyky
Kúsok histórie

Silvestrovské oslavy sú oslavy
Nového roku, konajúce sa v posledný deň roka Gregoriánskeho
kalendára, 31. decembra na Silvestra. Historicky prvé oslavy
nového roku zaznamenali v Mezopotámii roku 2000 pred naším
letopočtom, kde ho vítali v polovici marca, v čase jarnej rovnodennosti a Gréci začínali písať nový
kalendár v deň zimného slnovratu.
Július Cézar v roku 46 pred naším
letopočtom zaviedol nový, tzv. Juliánsky kalendár, v ktorom rímsky
panovník ustanovil 1. január prvým dňom nového roka.
Posledný decembrový deň je v
rímskej liturgii zasvätený pamiatke pápeža Silvestra I. a má aj symbolický význam. Pápež Silvester
I. vládol v čase, kedy skončil vek
divokého prenasledovania kresťanov a začal sa nový vek. V stredoveku považovali oslavy prichádzajúceho roku za pohanský zvyk,
preto oslavy 1. januára v roku 567
náboženskí hodnostári zrušili. Zatiaľ posledná zmena kalendára nastala v roku 1567.

Silvestrovské zvyky

Poslednému dňu v roku sa kedysi hovorilo aj „starý rok“ alebo
„babí deň. V minulosti sa v podvečer na Silvestra schádzali veriaci
v kostole, aby sa na svätej omši
poďakovali Bohu za uplynulý rok.
Večer sa zvyčajne konala veselica. Táto tradícia sa začala až po
2. svetovej vojne, pretože dovtedy
boli zábavy až do Troch kráľov
zakázané.
Na Silvestra sa pripravovala
takmer rovnaká večera ako na
Štedrý deň, len s tým rozdielom,
že sa mohlo jesť aj mäso. Aj na
stole bol rovnaký obrus, ale aj
chlieb. Atmosféru večera posledného dňa v roku už v minulosti dotvárali mládenci streľbou a
práskaním bičom. Obvyklé bolo
tiež obradné umývanie a preobliekanie sa do čistých šiat.
Noc, ktorá predchádzala Novému roku mala zvláštnu moc zásluhou rôznych veštieb. Verilo sa
napr., že sa čo sa v tú noc prisnije,
to sa aj splní. Mágia mala vplyv aj
na predpovede počasia – červené
zore ráno veštili víchrice, búrky,

neúrodu a biedu, drobný hustý
dážď bol zasa predzvesťou hustých plných obilných klasov.
K zvykom patrilo aj zametanie smetí do kúta miestnosti, nie
von, aby sa niekto „nevymietol“
z domu, teda aby nezomrel. Zakázané boli tiež niektoré práce v
domácnosti, ako pranie a vešanie
bielizne, pretože ten, kto ju vešal,

mohol ťažko zomierať, alebo sa
dokonca obesiť. V silvestrovskom
období sa konali zakáľačky, ktoré
boli sviatkom celej rodiny. Zvykli sa plánovať svadby a žilo sa už
očakávaním príchodu fašiangov.
Zimné zvyky a tradície na Silvestra a Nový rok sa líšili podľa regiónov a charakterizovali vtedajší
život a dobu.

Podľa našich predkov mali
novoročné obrady a rituály odhaľovať budúcnosť, chrániť od
pohrôm, prispieť k blahobytu a
priniesť šťastie. Na Slovensku sa
doteraz udržiava stará povera, že
šťastie prináša prasiatko, a preto
sa na novoročnom stole nesmie
objaviť ani hus či bažant, teda hydina, ktorá lieta, pretože v novom
roku by sa rozletel aj všetok majetok. Zato nesmie chýbať bravčové mäso, alebo pre istotu pečené
malé prasiatko. Podávala sa aj
šošovica a jedlá s makom, pretože
symbolizovali peniaze. Na Nový
rok, 1. januára sa v minulosti tradovalo, aby si ľudia zabezpečili
bohatstvo, prosperitu a úrodu,
platil zákaz vstupu ženy ako prvej
do domu. Nič dobrého neveštil ani
príchod starého chlapa oblečeného v kožuchu. V každom dome
však boli vítaní malí chlapci – vinšovníci. Ak do domu prišil niekto
cudzí, nesmel mať prázdne ruky a
priniesť aspoň koláče, resp i peniaze, čo znamenalo, že prináša
hojnosť a nie škodu.



Lucia Menclová
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Tichá spomienka
na našich blízkych

Narodili sa:

Zomreli:

Alexandra Bodnárová

Rozália Juriová (1923)
Ing. Jozef Janás (1928)
Paulína Boráková (1932)
Viktor Veselý (1926)
Hedviga Mikulášková (1934)
Mária Cajchanová (1935)
Anna Vicenová (1948)
Paulína Hanusková (1928)
Mária Marošová (1948)
Mária Škrovanová (1938)
Jozefína Jedličková (1923)
Pavel Hrica (1948)

Nela Šnajnárová
Patrik Gurbovič
Juraj Marian Szymik
Michal Klíma
Daniel Horváth
Vivien Bálintová
Veronika Smolková
Oliver Horváth
Šimon Masár
Sára Rišková
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Dňa 24.12. uplynie rok, čo nás
navždy opustila naša mama,
svokra, babka, švagriná a teta
Františka Belošičová,
rod. Bobáková
S úctou spomínajú synovia
s rodinami

Dňa 26. 11. 2014 nás navždy
opustil náš milovaný otecko,
dedko a pradedko
Ing. Jozef Janás.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
známym a priateľom, ktorí sa
s ním prišli poslednýkrát rozlúčiť. Ďakujeme za prejavené
slová útechy i za kvetinové
dary. Syn a dcéry s rodinami

Zosobášili sa:

Kniha života zavrela sa na 75
strane 2.12.2014 uplynie 16
mesiacov,čo nás nenávratne
opustil náš drahý manžel,
otec,dedko
Jozef Kazarka
Ťažko je bez neho, smutno je
nám všetkým,už nič nebute
také ako bolo sním.
S láskou spomínajú manželka
a traja synovia s rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí si
naňho spomenuli.

Karol Regula a Michaela Vajdišová
Pavel Valent a Lucia Novosadová
Dňa 27. 12. 2014 uplynú 2
roky, čo nás navždy opustil náš
milovaný otec, svokor, dedko,
pradedko
Róbert Pavlačič
Tí, ktorí ste ho poznali,venujte
mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
deti s rodinami.

He Bai a Yan Feng
Ján Štefek a Biljana Menićanin

Vianoce v minulosti
Vianoce boli pôvodne sviatkom zimného slnovratu a podľa
starorímskeho vzoru sa oslavovali niekoľko dní. Postupom stáročí prechádzali rôznym vývojom,
rozmáhaním kresťanstva sa šírili po svete, orientovali sa najmä
na dodržiavanie kresťanských
tradícií, tradícií jednotlivých národov. V ostatných rokoch sa charakter zmenil na nátlakové akcie
obchodníkov. Pomaly sa prestávajú
posielať i vianočné pozdravy a nahradzujú sa elektronickou poštou.
Jednoducho, vývoj sa nedá zastaviť. Aby sme si však nemysleli, že
obchodné akcie, predaj rôznych
darčekov je otázka dneška, nie. Nazreli sme do novín a časopisov z 19.
storočia a zistili sme, že nič nové sa
nedeje. Dokonca i kategórie tovarov zostali zachované, mení sa len
„level“ výrobkov. Tak milovníci
hudby i vtedy mali možnosť kúpiť
„otáčavý prístroj“, ktorý produkoval hudbu, i keď v tom čase nebola
zavedená elektrina. Vo viedenskom
časopise „Das Interessante Blatt“
z roku 1888 reklamujú Manopan.
Kto chce oslavovať Vianoce s muzikou, nech si kúpi dobrý otáčavý
samohrajúci prístroj s lacnou cenou.
Na perforovanej páske boli nahraté
viaceré melódie, prístroj sa natiahol
kľučkou a mohlo sa hrať. Cena bola
okolo 20 fl.*
Športovci si mohli kúpiť „viedenské korčule Halifax, patent Kral“.
Ešte v mojej mladosti sme používali názov na korčule halifaxne.
Boli nastaviteľné na dĺžku topánky,
pripevňovali sa pomocou bočných
čeľustí a kľúčikom so štvorco-

vým otvorom. Boli z vynikajúcej
ocele, nabrúsené hrany a podľa
kvality aj poniklované. Cena za pár
podľa kvality bola od 3 do 6 fl.
Pre ženy ponúkali čižmičky
na zimnú sezónu (mali topánky
i pre mužov a deti) vo veľkom výbere, elegantné modely.

Pre pánov boli v ponuke pekné
košele, ktoré mali rôzne doplnky
– všakovaké goliere a manžety, kravaty…
Okrem toho boli na trhu rôzne
novinky na stromček (chrisbaum)
ako anjelské vlasy, lesklé ozdoby,
gule, anjeli a mnoho ďalších vecí
dotvárajúcich stromček. Tak isto
bola veľká ponuka vianočného južného ovocia ako ďatle, pomaranče,
citróny, rôzne oriešky. Bola aj ponuka čínskej medicíny – proti kašľu, prechladnutiu. Takže? To všetko, čo je dnes na trhu, tu už bolo aj
v 19. storočí, podmienka bola mať
na to peniaze – ako dnes.
Poznámka : v tom čase sa používala mena 1 fl. Volal sa florin, zlatý
alebo gulden, mal 100 grajciarov,
maďarský názov forint. Táto mena
sa veľmi často v 19. storočí menila,
podľa vývoja politickej situácie.


S. Prokeš

To,že čas rany zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdciach nám bolesť zostala,
a tiché spomínanie.
Dňa 12.januára uplynú dva
roky, čo nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec, starý
otec a brat
Bohumil Frey.
S láskou spomína celá rodina...

Čas plynie, smútok zostáva,
tá strata v srdci bolieť neprestáva.
Dňa 12. decembra uplynuli už
dva roky čo nás opustila naša
milovaná manželka, mama,
babka a sestra
Oľga Mezeyová.
S láskou spomína celá rodina...

Zima, kde si?

Keď píšem tento príspevok je 17. december 2014 a s poľutovaním musím konštatovať, že sneh sme v Stupave túto sezónu ešte
nevideli. Posledné sneženie sme zaznamenali
12. 2. 2014 a bol to vlastne jediný deň zimy
2013/2014, kedy sa vytvorila súvislá snehová
pokrývka vyššia ako 1 cm (vyzeralo to presne
tak, ako je na obrázku). V čase obeda to bolo
dokonca 5 cm, ale potom prišiel odmäk a na
druhý deň už po snehu neostala ani stopa.
Nie, ani na Vianoce sa snehu s najväčšou
pravdepodobnosťou v našej lokalite nedočkáme. Môj názor na dlhodobé predpovede síce už
poznáte, teraz to však naozaj nevyzerá priaznivo. Náznaky príchodu zimy predpokladajú
predpovedné modely až po sviatkoch, ako však
aj moja najlepšia manželka hovorí, predpoveď
na viac ako 3 dni nie je predpoveď, ale veštba.
Želám všetkým Stupavčanom krásne prežitie
Vianočných sviatkov bez ohľadu na počasie,
ktoré, žiaľ, ešte ovplyvniť nevieme. Skúsme
sa tento rok vyhnúť prehnanému vianočnému
zhonu a zamyslieť sa nad tým, že Vianoce sú
vlastne sviatkami pokoja. Tak si ich teda užite
a ak vás bude zaujímať, ako práve je, bolo alebo
bude, kliknite si na www.pocasievstupave.sk.


Riadková inzercia

Dušan Prepira

Hľadám pomoc do domácnosti cca 6 hodín týždenne (žehlenie, upratovanie) v Stupave/Mást.
		 Len kvalitne! Tel. č.: 0904 880 891.
 Dám do prenájmu 2. a 3. izbový byt v Stupave. Tel: 0918 407 145
 ZSS Seniorville v Jablonovom prijme na TPP recepčnú. Požadujeme: stredoškolské vzdelanie, užívateľskú
úroveň PC: MS Office, Internet, prezentačné zručnosti, komunikatívnosť, flexibilita. Termín nástupu: ihneď,
plat: dohodou.
 Hľadá sa opatrovateľka k deťom počas pracovných dní dopoludnia. Kontakt na info@mkic.sk, 0911934312
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Čo robí Vianoce Vianocami?
Perinbaba z roku 1985 nakrútená na motívy rozprávky bratov Grimmovcov, Pani Zima.
Hoci sa do popredia dostávajú
animované rozprávky s moderným slovníkom, humorom
a ľahkovážnym nadhľadom,
ako Madagaskar či najrôznejšie verzie a predstavy Santa
Clausa, kde výber a rozvoz
darčekov riadi napríklad počítačový program, za srdce nás
stále vedia chytiť klasiky. Tak
ako pred dvadsiatimi rokmi,
tak aj o ďalších dvadsať. Okrem rozprávok je už tradične
vo sviatočnom programe aj rodinná komédia Sám doma.

Dobrú chuť...

Čas neúprosne letí a Vianoce
opäť klopú na dvere. Darčeky
máme ukryté v útrobách skríň,
cukrovinky čakajú na svoju
slávu v plechových škatuliach.
Podvedome si pospevujeme
koledy a netrpezlivo čakáme
na Štedrý večer. Blízki, rodina,
priatelia, slávnostná atmosféra... Čo ešte neodmysliteľne
patrí k tradičným Vianociam?

Tichá noc, svätá noc...

K tým najkrajším a najemotívnejším spomienkam sa nám
zvláštnym spôsobom viaže
hudba. Určitá pieseň, melódia.
Niektoré sú naše súkromné,
intímne, iné patria akosi všetkým. Jednou z takých piesní je vianočná klasika Jingle
Bells. Zrodila sa v roku 1857
z pera Jamesa Pierponta s originálnym názvom One Horse

Open Sleigh. Pôvodne ju napísal ku Dňu vďakyvzdania, no
postupom času si ju prisvojili
Vianoce. Prespievalo ju množstvo spevákov, slávnych i zabudnutých. Jedna z najobľúbenejších verzií je od Franka
Sinatru. Nesmrteľný Frankie
prináša rok čo rok po celom
svete vianočnú náladu ďalšou
tradičnou piesňou, Let it Snow.
Text napísal Sammy Cahn,
hudbu skomponoval Jule Styne. Koleda z roku 1818, Silent
Night, je dnes najznámejšou
koledou zo všetkých. Skomponoval ju Franz Gruber a bola
preložená do sto tridsiatich
jazykov. Najhranejšia vianočná pieseň je nepochybne Last
Christmas od Georga Michaela. Na Slovensku máme aj pôvodné vianočné piesne a jedna z najkrajších je Každý deň

budú vraj Vianoce od skupiny
Lojzo a Mekyho Žbirku.

Kde bolo, tam bolo...

Predvianočný čas spríjemňujú klasické i moderné rozprávky. Podaktoré si pamätajú i naše babičky. Vianoce by
neboli Vianocami, keby sa
na televíznej obrazovke nestriedal cisár s pekárom alebo
Karel Gott nenôtil Kde pak ty
ptáčku hnízdo máš... Císařův
pekař a pekařův císař z roku
1951 patrí k najobľúbenejším
filmom u nás aj v Čechách vôbec. Inteligentný humor majstra Wericha je nezabudnuteľný. Tři oříšky pro Popelku boli
natočené v roku 1973 na námet
rozprávky Boženy Nemcovej.
Nesmie chýbať ani legendárny ruský Mrázik z roku 1964
a, samozrejme, naša klasika

4. Lesný Beh na Pajštún
zimná edícia 14. 2. 2015

Dátum, štart: sobota 14.2.2015, 10:00
Dĺžka trate: 11,5 km
Prevýšenie:
420 m
Prezentácia: na mieste štartu do 9:30
Štartovné:
7 € prevodom na účet 2616543723/1100
do 8.2.2015. Od 9.2.2015 a na mieste
počas prezentácie 10 €.
Do poznámky prosím uveďte meno.
Miesto štartu: penzión Intenzíva, Nová 66, Stupava 900 31
Občerstvenie: na Pajštúne na cca 7. km, v cieli guláš, čaj
Šatne:
možnosť prezlečenia v penzióne Intenzíva
Informácie: 0911 123 711, behstupava@gmail.com
Viac info : www.horskybeh.sk/beh-na-pajstun-zima.php

Vianoce sú do veľkej miery
aj o hodovaní. Vraví sa, iný
kraj, iný mrav. Čo sa vianočných dobrôt a jedál týka, dalo
by sa povedať, iná rodina, iný
mrav. No takmer na každom
stole nájdete kapra a medovníky.

Kapor

Kedysi bolo samozrejmosťou, že hlava rodiny kúpila
živého kapra, ktorý si nič netušiac veselo plával vo vani. Celá
rodina ho chodila okukovať,
híkať, deti ťapkali rukami, otec
brúsil nože... dnes si môžeme
pohodlne priniesť už očistenú
a naporciovanú rybku, stačí
ju len obaliť, dokonca aj to si
môžeme zaplatiť. Ale niektoré

rodiny stále držia kúpeľňovú
tradíciu. Pokiaľ to u vás nie je
každoročná rutina, a chcete si
to tieto sviatky vyskúšať, držte
sa niekoľkých rád. Ak si myslíte, že kaprovi prepožičiate
vaňu na niekoľko dní, ihneď
na to zabudnite. I pár hodín je
pre neho veľa. Voda vo vani nie
je okysličená, kaprovi dochádza vzduch, navyše ani chlór
mu priveľmi nesvedčí. Takže
ho ako atrakciu pre deti netrápte pridlho. Navyše riskujete,
že si k nemu drobci vytvoria
vzťah a nedovolia vám podávať ho ako hlavný chod. Pokiaľ sa však do takejto situácie
dostanete, nehrajte sa na záchrancu. Veselý pochod s celou rodinou k najbližšej riečke,
s úmyslom vrátiť kapra svojmu
živlu, dopadne určite nešťastne. Kapor je z celého toho vianočného procesu vyšokovaný,
náhla zmena prostredia by ho
mohla zabiť omnoho horším
spôsobom ako u vás doma.
Ak túto časť rybieho príbehu zvládnete bez detí
brániacich
telom
dvere do kúpeľne,
môžete sa sústrediť
na prípravu pokrmu. Nenechávajte
si zabíjanie kapra na Štedrý deň. Klepnúť niekoho sekáčikom na mäso za krkom
sa na Vianoce práve nehodí.
Okrem toho, mäsko potrebuje
deň-dva odležať v chladničke.
Určite rybu nemrazte! Klasický spôsob prípravy je vyprážanie. Nezabudnite ukryť pod taniere šupinu, prinesie vám
bohatstvo.


Spracovala Zuzana Svobodová 

Krásne, pokojné a ničím
nerušené prežitie vianočných
sviatkov a v roku 2015
veľa úspechov v súkromnom
i pracovnom živote Vám
srdečne praje redakcia
Podpajštúnskych zvestí.
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