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Smutné časy

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Po viac ako 35 ročnej praxi vo 
svete médií asi prvý raz verejne 
vyjadrujem svoje emócie. Mysliac 
na Prešov, mesto, ktoré mám v pa-
mäti zážitkov z detstva zafixované 
pod heslom Sigord, Solivar a fajn 
ľudia. Prešov je mesto vzdelaných 
mladých, mesto dobrých srdečných 
ľudí, mesto pokoja a znášanlivosti. 
Som smutný.

Myslím však aj na psí útulok v 
Revúcej, na miesto najvyššej ľudskej 
obety – životov troch žien, ktoré zapla-
tili za to, že zachraňovali nemé tváre. 
Aj z toho som smutný. A o nič menej z 
tragédie pri Nitre. Priveľa smútku bolo 
a je v týchto časoch. Vnímam však po-
zorne, že je aj dostatok ľudí, ochotných 
a schopných pomáhať, darovať to, čo 
môžu a dokážu a keď aj nič nemajú 
okrem citlivej duše, aspoň utešiť vedia. 
To ten smútok trochu vyvažuje.

Na druhej strane - sú medzi nami 
aj takí, ktorí myslia iba na seba, na 
svoju moc, postavenie, majetok, na to, 
aby toho mali čo najviac, napriek cti, 
napriek zákonu, napriek všetkému a 
všetkým. To už sa osobný smútok mení 
na otvorenú zlosť. O to viac, že priam 

nehanebne nám odkazujú – „voľte 
nás, my budeme odteraz iní, zabudni-
te na minulosť, žijeme prítomnosťou a 
budúcnosťou“. A mávajú heslami o no-
vom smere ako dôstojný otec v chráme 
kadidlom, aby ho vyčistil od všetkého 
zlého.

Obyvatelia Slovenska platia a odo-
vzdávajú obete. Ľudských tragédií ako-
si neubúda a dôvodov na radosť a po-
kojný odpočinok nepribúda. Tak akosi 
to býva v smutných časoch. Advent by 
predsa nemal byť smutný, ale pokojný 
a tichý. Niečo je tu nesprávne, nedobré. 
Aj ten zhon je nedobrý. Zhon privolá-
va nepozornosť a tá zas a opäť iba ne-
šťastie. Už však stačilo, naozaj, už toho 
smútku je priveľa. Už nie viac – prosím!

Všetkým pozostalým, priateľom aj 
príbuzným obetí nešťastí na 
Slovensku, vyjadrujeme 
z nášho vydavateľstva 
úprimnú sústrasť a vy-
prosujeme dostatok síl. 
Váš smútok zdieľame s 
vami.
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STOP EXEKÚCIE

Konzultácie 
ZADARMO

Volajte
0915 896 536 

Mgr. Bc. Molnárová

Kancelárie
Komárno, Štúrovo, Želiezovce 
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AUTOPOISTENIE

INFO:  0907 235 125

ZĽAVA 
na rok 
2020
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PRACOVNÁ PONUKA: 
Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov: 

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

0910 970 890

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch. 
Ubytovanie zdarma, stála klientela, 

mesačný bonus 400 EUR
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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Inštitút výkonu rozhodnutia vo ve-
ciach maloletých predstavuje vážny 
a výrazný zásah do práv rodičov a ma-
loletých detí. 

Výkon rozhodnutia vo veciach ma-
loletých je upravený v  Civilnom mi-
mosporovom poriadku a vo vyhláške, 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
výkonu rozhodnutia vo veciach malo-
letých. Výkon rozhodnutia je postup, 
pri ktorom sa v prvom rade a prioritne 
hľadí na najlepší záujem dieťaťa. Toto 
konanie možno začať dvoma spôsob-
mi, a  to na návrh alebo i  bez návrhu. 
Predpokladom na začatie vykonáva-
cieho konania vo veciach maloletých 
je existencia právoplatného a vykoná-
vateľného rozhodnutia. Miestne prís-
lušným súdom na rozhodovanie je súd, 
v obvode ktorého má maloletý bydlis-
ko, čiže všeobecný súd dieťaťa. 

Miestna príslušnosť súdu môže byť 
prenesená aj na iný súd, ale len v prí-
pade ak je to v  záujme maloletého. 
Účastníkom konania je presne záko-
nom vymedzený okruh osôb, ktorými 
sú maloleté dieťa, prípadne deti, po-
vinný a oprávnený. V návrhu musí byť 
označený oprávnený a musí sa uviesť 
taktiež aj osoba povinného, ktorá ne-
rešpektuje rozhodnutie súdu. V  kona-
niach, v ktorých je maloleté dieťa účast-
níkom, sú súdy povinné zisťovať názor 
dieťaťa, ak je schopné ho samostatne 
vyjadriť s ohľadom na jeho rozumovú 
a vekovú vyspelosť. Súd ešte pred na-

riadením výkonu rozhodnutia zisťuje 
existenciu ospravedlniteľných dôvo-
dov neplnenia rozhodnutia zo strany 
povinného. Súd zisťuje tieto dôvody 
rôznymi spôsobmi ako napríklad zisťo-
vaním názoru maloletého a súčinnos-
ťou orgánu sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately. Úlohou súdu 
je pôsobiť na povinného, oprávneného 
a maloletého, aby dospeli k vzájomnej 
dohode. 

Po preskúmaní dôvodov nepodro-
bovania sa rozhodnutiu súd vyhodnotí, 
či vydá uznesenie o nariadení výkonu 
rozhodnutia, alebo návrh na nariade-
nie výkonu rozhodnutia zamietne. V 
danej veci rozhoduje súd uznesením. 
V prípade vydania uznesenia o naria-
dení výkonu rozhodnutia, nevyžaduje 
sa jeho doručenie povinnému, ale je 
vykonateľné okamžite jeho vydaním. 
Súd môže následne vykonať úkony 
a  opatrenia mediačného a  zmierova-
cieho charakteru. Z toho vyplýva, že po 
vydaní uznesenia o nariadení výkonu 
rozhodnutia a súčasne s vydaním toh-
to uznesenia  môže súd smerovať svoje 
aktivity tak, aby došlo k dobrovoľnému 
splneniu povinnosti. 

Výkon rozhodnutia vo veciach maloletých

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o. 

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk

Chren je pravdepodobne najstaršia 
zelenina, ktorej blahodarné účinky 
poznali už v starovekom Egypte a 
liečili ním tamojších faraónov, ale 
aj otrokov.

Koreň chrenu dedinského obsa-
huje veľa vitamínu C a draslíka, predo-
všetkým však antibioticky pôsobiace 
horčicové oleje, ktoré sa vylučujú ob-
ličkami a dýchacími cestami. Horčico-
vé oleje uvoľňujú v dýchacích cestách 
hlien a uľahčujú vykašliavanie, v oblič-
kách pôsobia močopudne.

Okrem toho povzbudzujú vylu-
čovanie žalúdočnej šťavy, podporujú 
chuť do jedla a dobré trávenie. Ako rast-
linné antibiotikum sa chren dedinský 
dá kúpiť v lekárni v zmesi spolu s kapu-
cínkou väčšou. Pomáha pri bolestiach 
hlavy, zápaloch nervov a neuralgii.

Mimochodom, chren dedinský sa 
v ľudových poverách považuje za taliz-
man, ktorý prináša šťastie. Kúsok suše-
ného koreňa v mešci na peniaze má za-
bezpečiť, že celý rok nebude prázdny. 
Ak sa chcete presvedčiť, či to tak naozaj 
je, treba to jednoducho vyskúšať. 

Chrenový med pri nachladnutí - 
Nastrúhaný chren zmiešame s medom 
v pomere 1:1. Užívame pri nachladnu-
tí, proti kašľu, nádche, pomôže aj pri 
chrípke − stačia tri lyžičky denne.

Chrenová placka pre reumati-
kov - Nastrúhaný chren rozprestrieme 
na čisté plátno  a prekryjeme gázou. 

Vzniknutú placku prikladáme na bo-
lestivé, reumatizmom postihnuté mies-
ta. Pri kašli placku položíme na hrud-
ník – najlepšie pred spaním. 

Chrenová šťava - Chren nakrájame 
na kolieska, ktoré rozložíme na sitko a 
posypeme cukrom. Šťavu, ktorú cukor 
z koreňa vytiahne, zhromažďujeme v 
hrnčeku pod sitkom. Užívame jednu 
lyžičku tri razy denne.

Chrenový macerát proti únave 
- Tento lektvar je výborným prostried-
kom proti únave. 75 g chrenu nakrá-
jame na kolieska, zalejeme ich 0,5 l 
červeného vína a necháme dva až tri 
dni odstáť. Obsah nádoby premiešame 
aspoň dvakrát denne. Macerát zlejeme 
a užívame po lyžičkách.

Chren – liek na všetko

» red
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Chcete svojich blízkych obdarovať originál-
nym darčekom, ktorý nemá nik iný, a navyše 
zadarmo? Chceli by ste si spríjemniť vianočné 
sviatky originálnym jedlom, ktoré ohúri každú 
vašu návštevu? Čo by ste povedali napríklad 
na fantastický langoš ši špeciálnu makovú 
bublaninu podľa „šéfk uchára s čapicou“ Mar-
cela Ihnačáka? Aj tieto recepty nájdete v mojej 
novej 140- stranovej kuchárskej knihe „Zdravý 
rozum je najlepší recept“. Túto knihu môžete 
čítať dvomi spôsobmi: buď si nalistujete recept, 
ktorý sa vám zapáčil a začnete podľa neho variť, 
alebo si môžete len tak pri kávičke čítať a vnárať 
sa do tajomstiev varenia. Cenné tipy určite ocení-
te aj pri varení tradičných jedál. Budete prekva-
pení, ako málo stačí na oveľa chutnejší výsledok 
a úsmev na tvári.

Najťažší recept zo všetkých je však Menu pre 
Slovensko. Nemusíte ho však variť vy, navarili 
sme vám ho my v SaS. Tvoria ho reformy a rie-
šenia dôležitých oblastí života v tejto krajine, 
ktoré čakajú len na realizáciu, aby mohli spraviť         
Slovensko lepším.

Ak chcete teda spríjemniť Via-
noce sebe alebo svojim blízkym, 
stačí kliknúť na kniha.sulik.sk 
a ja vám ju s radosťou pošlem.

Máme pre Vás darček
na Vianoce ☺

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť
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ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás
splátky od 98 €

zimné záhrady 
splátky od 149 €

balkóny bezrámové
rámové

splátky od 49 €

ZĽAVY AŽ DO 27% Možnosť výhry 700 €VIANOČNÁ AKCIA

prístrešky
splátky od 101 €
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Nie guličkové 
pero, ale guľôčkové pero.

Slovenčina naša
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Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera KM medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP KM 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách,KM zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

»Kúpim auto rok 1980 
a staršie. Platba ihneď. 
0903305388

»Kúpim auto rok 1980 
a staršie. Platba ihneď. 
0903305388

» Predám 3i tehlový byt s 
garážou a pivnicou na Lip-
tove. Cena 55-tis. Rk nevo-
lať. 0918314503

» Predám RD v Komoči. Rk 
nevolať. Tel. 0908091713

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

» 54r hľadá priateľku 
0917049831

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

08 STAVBA                    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

03 BYTY / predaj 
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Dajte nám šancu posta-Dajte nám šancu posta-

Sedeli sme koncom týždňa v inovač-
nej sieti Inovato vo Vrábľoch. Pridal 
sa k nám aj Vladimír Šucha, človek, 
ktorý sa vypracoval na najvyššiu po-
zíciu generálneho riaditeľa Spoloč-
ného výskumného centra EÚ. 

Vracia sa na Slovensko, aby pomohol 
zmeniť našu krajinu. My, podnikatelia, 
obraciame každé euro, aby sme mohli 
niečo nové vymyslieť a priniesť na trh 
a naša krajina vracia desiatky a stovky 
nevyčerpaných miliónov eúr na inová-
cie a výskum späť do EÚ. Niektorí zlodeji 
už boli odhalení a tak si vybrali na svoje 
krytie usmievavého Petra, zmenili logo 
a hovoria o zodpovednej zmene. Usmie-
vavý Peter je ešte horší ako zamračený 
Róbert. Klame, zakrýva podvody a ho-
vorí prázdne reči. Už bolo dosť takých-
to súdruhov. Potrebujeme úplne iných 
lídrov, ktorí vedia, že Slovensko sa vo 
svete nepresadí tým, že bude mať naj-
vyšší stožiar na zástavu a ľudia budú vy-
krikovať heslá „cudzie nechceme, svoje 
si nedáme.“ 

Dnešný svet je postavený na tom, že 
cudzie chceme, radi sa budeme inšpiro-
vať a učiť od iných a to svoje chceme zdie-
ľať so svetom a učiť sa zo spätných väzieb. 
Šokovalo ma, že z jedného eura na ino-
vácie a výskum vieme z prostriedkov EÚ 

vyťažiť len 15 – 20 percent. Izrael až 150 
percent. Uteká nám vlak a máme asi po-
slednú šancu, aby sme sa nestali ekono-
mickou a vzdelanostnou dierou Európy, 
z ktorej sa budeme vyhrabávať niekoľko 
generácií. Odišlo 12 percent ľudí z vý-
chodného Slovenska a ročne odchádza 
30 tisíc našich detí študovať do zahrani-
čia. A zostávajú tam. Politici strašia ľudí 
rôznymi nezmyslami a šíria konšpirácie, 
namiesto toho, aby začali odborne disku-
tovať o skutočných trendoch a víziách. 

Ak porovnávame dnešný svet s 
minulosťou, tak je zložitejší, rýchlejší a 
kladie na ľudí vyššie nároky. Podniky, 
ktoré chcú prežiť a byť úspešné sa zá-
sadne menia. Hierarchické štruktúry 
sú nahrádzané sieťami. Presadzuje sa 
radikálna otvorenosť, spoločnosti sa 
menia rozhodovaním a proaktivitou 
zdola. Tak, ako sa me-
nia podniky, musí sa 
zmeniť aj celá spo-
ločnosť. Potrebuje-
me na to lídrov, ktorí 
sú slušní a vzdelaní. 
Veľa šancí na zme-
nu už nebu-
de.

Posledná šanca 

» Ján Košturiak

Sviečky na adventnom venci sa 
zapaľujú proti smeru hodinových 
ručičiek. Tretia sviečka - zapaľuje 
sa na tretiu adventnú – striebornú – 
nedeľu. 

Sviečka sa volá Priateľstvo a mala 
by byť ružovej farby. Na tretiu adventnú 
nedeľu podľa zvyklostí zapaľuje svieč-
ky matka rodiny. Tretia adventná nede-
ľa sa nazýva aj nedeľou radosti a zvý-
razňuje advent ako obdobie radostného 
očakávania spomienky na narodenie 
Ježiša Krista, ktorý priniesol ľudstvu 
spásu. A takisto očakávania konečného 
príchodu Krista na konci vekov.

V mnohých kresťanských chrá-
moch pokračujú adventné koncerty 
alebo sa konajú pásma slova a hud-
by venované adventu či modlitbové 
stretnutia veriacich. Kresťania sa v ob-
dobí adventu sústreďujú aj na pokánie, 
prichádzajú k svätej spovedi v oveľa 
väčšom počte ako v iných častiach 
roka, snažia sa viac myslieť na iných 
ľudí a konať dobré skutky.

Tretia adventná nedeľa alebo i so-
bota pred ňou je v Katolíckej cirkvi už 
tradične aj dňom, kedy katolícki bisku-
pi požehnávajú a symbolicky vysielajú 
koledníkov Dobrej noviny.

Malí koledníci v sprievode dospe-
lých v čase Vianoc, Nového roka a Troch 
kráľov navštevujú rodiny, spievajú ko-
ledy a vinšujú ľuďom šťastie a zdravie a 
zároveň zbierajú finančné prostriedky 

na podporu projektov rozvojovej spolu-
práce v afrických krajinách.

Ozaj, v našom vianočnom advent-
nom rozprávaní sme akosi popri ad-
ventnom venci zabudli na vianočné 
imelo. 

Čo sa stane, ak stojíte pod imelom? 
Mali by ste sa s partnerom pobozkať. 
Poznáte však hlbší význam? Vetvičky 
imela sú nielen symbolom lásky, ale 
aj šťastia a bohatstva. Tento vianočný 
symbol by preto nemal chýbať v žiadnej 
domácnosti. Avšak viažu sa k nemu roz-
ličné povery. Vedeli ste o tom, že lásku, 
bohatstvo a šťastie prinesie len tomu, 
kto ho dostane? A ak sa so svojím mi-
lým pobozkáte pod imelom, láska vám 
vydrží po celý rok.

Symbolika adventu II

» red

Nie límec, ale golier.
Nie jedná sa o niečo, ale ide o niečo.

Slovenčina naša

» „Lásku bez kríža ne-
nájdeš a kríž bez lásky ne-
nunesieš.“ 
Ján Pavol II.

»„Majte trpezlivosť s Cirk-
vou. Vždy je spoločenstvom 
slabých a hriešnych ľudí.“ 
Ján Pavol II.

»„Radosť z dobra a nádej 
na jeho víťazstvo v človeku 
a vo svete nevylučujú oba-
vu o toto dobro ani strach 
pred zmarením nádeje.“ 
Ján Pavol II.

»„Nijaká technika a nijaká 
inštitúcia nemôže nahradiť 
ľudské srdce, ľudské úsi-
lie, keď ide o stretnutie s 
utrpením blížneho. Úcta k 
ľudskej dôstojnosti sa tak 
spája s láskou k trpiacemu 
človeku.“ —  Ján Pavol II.!

»„Len bratská láska môže 
spôsobiť, že ten, kto niečo 
má, neuzavrie sa egoisticky 
do seba, a kto je chudobný, 
nebude sa cítiť ponížený vo 
svojom nedostatku.“
Ján Pavol II.

 » redakcia

Citáty
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Vianoce patria na Slovensku k 
najkrajším, najobľúbenejším a naj-
významnejším sviatkom v roku a 
sú bohaté na rozličné ľudové zvyky 
a tradície, ktoré ešte podčiarkujú 
ich čarovnú atmosféru.

Na Štedrý deň sa tešíme všetci, bez 
rozdielu veku. Stretne sa celá rodina a 
večer jej členovia spoločne zasadnú k 
sviatočne prestretému štedrovečerné-
mu stolu. V niektorých rodinách majú 
zvyk sa všetci spoločne pomodliť, inde 
zasa zhodnotia celý rok či spievajú 
vianočné piesne. Sú rodiny, kde sa pri 
štedrovečernom stole zvykne prestierať 
jedno miesto navyše, pre náhodného 
hosťa.

Vianočné menu
Niektorí ľudia dodržiavajú pred Via-

nocami adventný pôst a v mnohých rodi-
nách sa dodržiava prísny pôst aspoň na 
Štedrý deň a ku stolu si rodina sadá až 
večer. A hoci má každý región svoje špe-

cifiká a dokonca i každá rodina má svoje 
obľúbené vianočné menu, pravdepo-

dobne na žiadnom štedrovečernom stole 
nechýbajú oblátky, med, orechy, cesnak 
či jabĺčko. Zvyknú sa jesť ako prvé. Na-
sleduje polievka, ktorej druh rovnako 
závisí od tradícií toho ktorého regiónu či 
už je to rybacia, šošovicová, hubová ale-
bo kapustnica. Potom prichádza na rad 
hlavné jedlo, teda zvyčajne zemiakový 
šalát a ryba. Ako zákusok sa podávajú 
opekance, alebo koláč „štedrák“ plnený 
tvarohom, lekvárom, makom a orechmi. 
Niekde si ľudia zvyknú pochutnávať na 
závinoch s kapustou či makom.

Celodenný pôst a súdržnosť
Ak sme počas štedrého dňa dodr-

žiavali celodenný pôst, ktorý sa končil 
vyjdením prvej hviezdy, mali by sme 
podľa tradície za odmenu uvidieť zlaté 

prasiatko, ktoré nám počas ďalšieho 
roka zabezpečí blahobyt. No a skôr ako 
si rodina sadne k štedrovečernému sto-
lu, zväzujú sa jeho nohy reťazou, aby 
bola rodina počas roka súdržná a tiež 
sa naň položia naraz všetky jedlá, ktoré 
sa budú podávať, pretože od stola sa ne-
smie počas večere vstávať.

Šupiny z kapra 
či peniaze pod obrusom

V niektorých rodinách sa pred ve-
čerou všetci členovia rodiny umyjú vo 
vode, do ktorej hodili mince. Má to za-
bezpečiť, aby boli všetci zdraví a bohatí. 
Vo zvyku je tiež dávať chlieb a peniaze 
pod obrus, na zabezpečenie dostatku 
peňazí a jedla na ďalší rok. Inde sa zasa 
pre zabezpečenie bohatstva vkladajú 
pod obrus šupiny z kapra a vložiť si ich 
treba aj do do peňaženky.

Jabĺčko, med a oriešok
V niektorých rodinách hlava rodiny 

urobí každému členovi rodiny krížik 
medom na čelo, aby boli pokorní a dob-
rí ako med. Počas štedrej večere je zau-
žívaným zvykom zjesť oblátku s medom 
a tiež rozkrojenie jablka. Ak sa na jeho 
jadrinci ukáže hviezdička, rodina bude 
v najbližšom roku zdravá. Inde majú 
taký zvyk, že každý člen rodiny rozdelí 
jedno jablko na toľko častí, koľko je ľudí 
pri stole a následne dá každému jeden 
kúsok. Keď tak urobia všetci, má každý 
opäť celé jablko. Zvyknú sa tiež hádzať 
orechy do kútov miestnosti, aby sa za-
chovala hojnosť v dome. Niekde je zasa 
zaužívané rozbíjanie štyroch orechov, 
pričom každý z nich symbolizuje jedno 
ročné obdobie – ktorý orech je dobrý, 
teda zdravý, v tom období sa očakáva 
zdravie v rodine. V niektorých rodinách 
si každý vyberie z misky jeden orech a 
otvorí si ho, ak je orech zdravý, bude 
zdravý aj jeho majiteľ.

Stranu pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Sviatky, keď sa stretne celá rodina

Vianočné zvyky a tradície 
na Slovensku

Najobľúbenejšie sviatky v roku už klopú na dvere. 
foto autor: Jill Wellington - pixabay

Na štedrovečernom stole by počas večere nemala chýbať zapálená sviečka. 
foto autor: Torfi007 - pixabay

VIANOCE Najčítanejšie regionálne noviny

Božie narodenie 
a Sviatok svätého 
Štefana 
Kým v Prvý sviatok vianočný sa 
nesmelo chodiť z domu do domu 
na návštevy a rodina mala byť 
pospolu a venovať sa rozjímaniu, 
tak Druhý sviatok vianočný patril 
naopak práve návštevám, vinšo-
vaniu a zábave.

Božie narodenie 25. december
Najväčší vianočný sviatok oslavova-

ný ako deň znovuzrodenia Slnka usta-
novila vo 4. storočí kresťanská cirkev 
za deň narodenia Krista. Dnes ho po-
známe ako Prvý sviatok vianočný.

Na Božie narodenie sa nesmelo 
chodiť z domu do domu na návštevy, 
v tento deň mala byť rodina pospolu, 
rozjímalo sa a spievali nábožné piesne. 
Výnimkou bolo vinšovanie mladých 
zdravých chlapcov skoro ráno, nazý-
vané polazovanie.

Ďalším zvykom bolo, že sa v tento 
deň nepracovalo, nesmelo sa ani za-
metať, ani „slíže sa nesmeli krájať“, a 
podávalo sa jedlo z predchádzajúceho 
dňa.

Významnú funkciu v tento deň pl-
nila voda, ktorou ľudia kropili dom, 
umývali sa v nej, vkladali do nej jabl-
ko, peniaz či chren, aby si zaistili zdra-
vie, bohatstvo a silu. V niektorých re-
giónoch vložila ráno gazdiná do lavóra 
kúsok oblátky a peniaz – šesták. Kaž-
dý člen rodiny sa musel v tejto vode 
opláchnuť. Gazda potom šesták vhodil 
v kostole do zvončeka a vodu vylial na 
miesto, kam sa nechodilo.

Svätý Štefan 26. december
Sviatok svätého Štefana, či Druhý 

sviatok vianočný, je zasvätený prvému 
kresťanskému mučeníkovi, svätému 
Štefanovi. Bol diakonom a kvôli svojej 
vernosti Ježišovmu učeniu bol v 1. sto-
ročí po Kristovi v roku 33 ukameňovaný.

V minulosti sa v tento deň kone 
obsýpali ovsom, aby boli silné a tiež 
sa ľudia aj kone brodili v snehu alebo 
vode, aby im po celý rok zdravie dobre 
slúžilo.

Na druhý sviatok vianočný sa už 
nevzťahovali také prísne obmedzenia 
ako na predchádzajúci deň a atmo-
sféra v rodinách bola oveľa veselšia a 
uvoľnenejšia. Rodiny sa navštevovali, 
ľudia si vinšovali. Dopoludnia sa cho-
dilo do kostola a popoludní sa konali 
zábavy, počas ktorých ľudia zotrvali 
pri muzike až do rána. Veď štefanská 
zábava bola prvá po advente a organi-
zoval ju mládenecký richtár.

Za poskytnutie informácií ďakujeme 
Trenčianskemu osvetovému stredisku 

v Trenčíne

ilustračné foto 
autor delphinmedia pixabay

Vianočné oblátky 
Vianočné oblátky, toto obradové 
predjedlo symbolizuje hostiu, po-
svätný chlieb, telo Kristovo. Zvykli 
sa piecť hneď prvé dni po Lucii a 
nesmeli chýbať na žiadnom vianoč-
nom stole. Väčšinou to bol učiteľ, 
kto dostal za úlohu napiecť ich pre 
celú dedinu. Pomáhali mu pri tom 
žiaci, ktorí ich tiež roznášali v koší-
koch po domoch a vinšovali pri tom 
vinše.

Najčítanejšie regionálne noviny
6
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Svetlo sviečok dokáže navodiť tú 
pravú vianočnú atmosféru. Lampá-
še či sviečky umiestnené na oken-
ných parapetných doskách, balkóne 
či terase, nie sú výnimkou. Vyrobiť 
si ich dokážete aj z drobností, ktoré 
sa isto nájdu v každej domácnosti.

Do výroby lampášov a sviečok môžete 
zapojiť aj deťúrence. Zabavíte sa spolu 
a hotové ich budete mať doslova za pár 
minút a celkom zadarmo. Postačí ak v 
poličkách či zásuvkách pohľadáte použi-
té poháre od zaváranín rozličných tvarov 
a veľkostí, zvyšky starých sviečok motú-
ziky, stužky, krajky, vetvičky či koráliky.

Lampáš s pierkom
Budeme potrebovať:

starý pohár od zaváraniny, menší 
sklený pohár, hrubozrnnú soľ, kahan-
ček, suchú vetvičku, jutový motúz, pier-
ko, nožničky

Takto sa to podarí:
Poháre od zaváraním si najskôr očis-

tíme od prípadných drobných nečistôt 
či starých stôp po lepidle. Nezabudne-
me vyčistiť ani drážky na hrdle pohára.

Na dno pohára približne do výš-
ky troch centimetrov nasypeme soľ a 
umiestnime menší sklený pohárik, do 
ktorého sme vsadili sviečku alebo vloží-

me kahanček.
Následne začneme okolo hrdla pohá-

ra v mieste drážky ovíjať jutový motúz a 
zároveň ním budeme prichytávať vetvič-
ky, ktoré sme si vopred nastrihali na po-
žadovanú veľkosť. Rovnakým spôsobom 
pripevníme pierko. Na záver uviažeme 
motúzik na mašličku a odstrihneme ho 
do požadovanej dĺžky. Máme hotovo.

Náš tip:
Ak uprednostňujete bohatšie zdo-

benie, môžete ešte špagátikom okolo 
hrdla pohára prichytiť aj iné ozdôbky, 
prípadne okolo hrdla pohára ovinúť 
rôzne krajky či stužky.

Sviečky zo zvyškov
Budeme potrebovať:

zvyšky použitých sviečok, formičky, 
teda rôzne nádobky, ktoré sa hodia na 
tvar sviečky, napríklad aj kovové formičky 
na pečenie, hrniec, staršia kanvička, nôž, 
knôty, ktoré získame zo starých sviečok, 
špajle či iné drievka alebo staré ceruzky

Takto sa to podarí:
Vosk ktorý budeme roztápať by mal 

byť čistý. Niektoré sviečky sú povrchovo 
upravené, preto ich očistíme a z pod fa-
rebnej vrstvy získame biely vosk.

Zvyšky sviečok vložíme do kanvičky a 
tú vložíme do hrnca s vodou. Vosk takto 

roztopíme na najnižšom stupni vo vod-
nom kúpeli. Nikdy neroztápame priamo 
nad plameňom.

Do každej formičky vložíme knôt. Aby 
neplával, nakvapkáme na spodnú časť 
formičky vosk, prilepíme koniec knôtu a 
necháme zaschnúť. Následne na vrch for-
mičky položíme špajľu, aby prečnievala z 
oboch strán formičky a upevníme k nej 
(do stredu) druhý koniec knôtu (pokvap-

káme voskom). Pripravené formičky po-
ložíme na podložku na rovné miesto.

Roztopený vosk opatrne nalejeme do 
formičiek. Dávame pozor aby sme sa 
nepopálili. Sviečky necháme niekoľko 
hodín stuhnúť, počas tuhnutia prikryje-
me formičky kúskom kartónu, aby vosk 
chladol pomalšie. Na záver odrežeme 
od špajle knôt a špajľu odstránime.

Pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Pripravujeme sa na vianočné sviatky 

Vyrábame lampáše a sviečky

PRÍPRAVY NA VIANOCE Najčítanejšie regionálne noviny

Vianočný lampášik.                                                               foto zdroj raben_frau pixabay
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NEVÝHODNÝ TENDER NA OBRNENÉ VOZIDLÁ

 UŠETRILI SME SLOVENSKU 
 400 MILIÓNOV €!

Odborník na medz

Poukázal 
na podozrivé tendre ministerstva obrany pod 
vedením SNS na nákup nekvalitnej vojenskej 
techniky za takmer miliardu (!) eur, z ktorých 

vládnej koalícii.

zámienku. 

Lukáš Kyselica

Tímu pod Kyselicovým vedením sa podarilo 

nahrávka z Gorily.

Roman Mikulec

osôb.

 

SILNÝ TÍM PRE SLOVENSKO

Úrad pre verejné obstarávanie nariadil 

zákazky na nákup obrnených vozidiel 4x4. 

13.3.2.
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