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Prežime Vianoce v zdraví a pokoji

Z obsahu dnešného èísla:
� Vianočný rozhovor s bratislavským arcibiskupom Stanislavom Zvolenským      

� Mikuláš obdarúval aj v Novom Meste
� Z receptára novomestských gazdiniek

Spokojné prežitie vianočných sviatkov, pohodu a lásku v kruhu najbližších a veľa zdravia,
osobných aj pracovných úspechov v novom roku 2010 svojim čitateľom prajú

Redakčná rada a redakcia Hlasu Nového Mesta

V kalendári sú pre vianočné sviatky vrátane Štedrého 

dňa vyhradené iba tri dni. V skutočnosti nimi žijeme 

oveľa dlhšie. Ich atmosféru si začíname vychutnávať 

už pri zažatí prvej sviece na adventnom venci, sym-

bole čakania na príchod Vianoc. Vychutnávame si ju 

aj pri pohľade na záplavu farebných svetiel v uliciach,

na námestiach, v obchodoch, pri speve kolied, ktoré majú svoje ko-

rene v dávnej minulosti – v slávnostiach slnovratu nazývaných ka-

lendy.

 Vianočnými sviatkami sa končia najkratšie dni v roku, keď nadvládu 

nad svetlom preberá tma. Túto zákonitosť prírody naši predkovia ži-

júci v zajatí povier vnímali po svojom. Verili, že v tme silnie moc zlých 

síl ohrozujúcich ľudí i zvieratá, pred ktorými sa treba chrániť. Preto 

sa tak tešili na zrodenie nového slnka v noci z 24. na 25. decembra, 

ktoré vítali so spevom a sprievodmi. Tradícia osláv zimného slnovra-

tu oslovila rímskeho cisára Aureliána natoľko, že v roku 274 usta-

novil 25. december za deň nepremožiteľného slnka. Neskôr, podľa 

kresťanského kalendára, sa tento deň začal oslavovať ako narodenie

Ježiša Krista, ktorý je prirovnávaný k príchodu svetla na Zem.

 Kresťanstvo dalo vianočným dňom nový rozmer, predovšetkým du-

chovný. Ich duch však opantáva ľudí veriacich i neveriacich. V konaní 

jedných i druhých cítiť v tomto magickom období viac dobra, lásky, 

štedrosti, dobroprajnosti, porozumenia pre druhých. Svoju štedrosť 

sa snažia pretaviť aj do darčekov pre svojich blízkych. I keď – pod-

statná nie je cena darčeka, ale jeho hodnota pre obdarovaného. 

Často aj maličkosť vie potešiť viac ako honosný dar, ak je darovaná 

skutočne z lásky.

 Na Vianoce by nikto nemal ostať sám a neobdarovaný. Z tejto ne-

písanej zásady vznikla v našej mestskej časti pekná tradícia – spoloč-

ná štedrovečerná večera pre osamelých dôchodcov spojená s hod-

notným kultúrnym programom a obdarúvaním prítomných. Držíme 

sa jej aj v tomto roku, rovnako ako ďalšej tradície – vianočnej finan-

čnej výpomoci rodinám s deťmi, nezamestnaným občanom a dô-

chodcom, ktorí sú na ňu odkázaní. V rámci nej sme v decembri vy-

platili viac ako 52 tisíc eur.

 Vianoce patria medzi sviatky, ktoré väčšina z nás túži prežiť so svo-

jimi najbližšími. Neraz sme schopní precestovať stovky či tisícky ki-

lometrov, aby sme si neopakovateľné chvíle pohody pri ozdobenom 

stromčeku a tradičnej vianočnej tabuli užili so svojimi deťmi, rodičmi, 

súrodencami, partnermi.

 Milí Novomešťania! Želám vám, aby ste nadchádzajúce vianočné, 

ako aj novoročné sviatky prežili v pokoji, zdraví, šťastí a vzájomnej 

láske. Pokojné sviatky želám aj tým, ktorí časť z nich musia prežiť 

pracovne – lekárom, príslušníkom polície, pracovníkom v doprave

či iných oblastiach a zariadeniach, kde sa dni nedelia na všedné

a sviatočné. Hoci – je len na ľuďoch, či aj pracovným dňom dokážu 

vtisnúť punc nevšednosti.

Richard Frimmel, starosta

Daj, Boh, šťastia tejto zemi, všetkým ľudom v nej. 
Nech im slnko jasne svieti každý boží deň. 
Nech ich sused v láske má, nech im priazeň, pokoj dá. 
Daj, Boh, šťastia tejto zemi, všetkým ľudom v nej. 

Daj, Boh, šťastia celej zemi, všetkým národom. 
Nech im svetlo hviezdy lásky ožiaruje dom. 
Hladným chleba dobrého, chorým zdravia pevného. 
Daj, Boh, šťastia celej zemi, všetkým národom. 

Dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie. 
Nech sa samo nezahubí, všetci prosíme. 
Rybám čistej vody daj, vtáctvo a zver zachovaj. 
Dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie.

Koleda z okolia Prievidze, 19. storočie
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Starostovia sa dohodli na miere solidarity
 V roku 2010 by sedemnásť bratislavských mestských častí malo zís-
kať z daní z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností dovedna 
60,552 milióna eur (1,824 miliardy Sk). Koľko dostanú z tejto sumy 
jednotlivé mestské časti, o tom rokovali ich starostovia na zasadnutí 
Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta SR Bratis-
lavy 3. decembra.
 Vypočítané percentuálne podiely, ktoré starostovia odsúhlasili, od-
rážajú reálne výkony mestských častí. Tie sú vypočítané v zmysle 
nariadenia vlády, v ktorom sa reálne výkony merajú počtom obyva-
teľov mestskej časti, počtom školopovinných detí, dochádzkou detí 
do materských škôl, počtom klubov detí a potenciálnych stravníkov 
v školách a počtom obyvateľov vo veku nad 62 rokov. Okrem toho
sa zarátava výnos tej-ktorej mestskej časti z dane z nehnuteľností.
 Takýto spôsob delenia peňazí medzi jednotlivé mestské časti sa 
uplatňuje v hlavnom meste už tretí rok. „Je potešiteľné, že sa tento 
systém už stabilizoval,“ konštatoval podpredseda združenia a starosta 
Petržalky Milan Ftáčnik.
 Starostovia rokovali tiež o miere solidarity štyroch veľkých mest-
ských častí – Starého Mesta, Nového Mesta, Petržalky a Ružinova vo-
či siedmim malým, a to Čunovu, Devínu, Jarovciam, Lamaču, Rusov-
ciam, Vajnorom a Záhorskej Bystrici. Podľa štatútu mesta ich príspe-
vok nemôže byť nižší ako tri percentá zo sumy, ktorú dostanú doved-
na všetky mestské časti. Po diskusii starostovia súhlasili s mierou so-
lidarity vo výške 3,3 percenta, ktorá v peňažnom vyjadrení predsta-
vuje pre jednu mestskú časť sumu 285-tisíc eur, teda zhruba 8,5 mi-
lióna korún. Je to približne o 1,5 milióna korún menej, ako dostali
malé mestské časti v roku 2009, starostovia však súhlasili s nižším 
podielom vzhľadom na celkové výpadky v príjmoch.
 O miere solidarity malo s konečnou platnosťou rozhodnúť mestské 
zastupiteľstvo v rámci rokovania o budúcoročnom rozpočte, ktoré sa 
konalo po redakčnej uzávierke tohto čísla Hlasu Nového Mesta. Sta-
rostovia na zasadnutí združenia však vyjadrili očakávanie, že mestské 
zastupiteľstvo bude akceptovať ich dohodu, ktorej zmyslom je, aby 
aj malé mestské časti mali vytvorené podmienky na plnenie svojich 
samosprávnych funkcií porovnateľné s veľkými. Totiž pred rokom
pri schvaľovaní miery solidarity na rok 2009 mestské zastupiteľstvo 
neakceptovalo návrh regionálneho združenia a malé mestské časti
v rámci solidarity dostali menej peňazí, ako sa starostovia dohodli. 

Alžbeta Klesnilová

Vianočný koncert – Zvonky štěstí
 Český hudobný skladateľ, textár a spevák Jiří Zmožek žijúci

v súčasnosti na Slovensku zavíta v tomto predvianočnom 

čase aj medzi Novomešťanov. V Stredisku kultúry na Vajnor-

skej 21 sa v utorok 22. decembra predstaví na vianočnom

 koncerte nazvanom Zvonky štěstí, ktorý sa začne o 19.00 h.

 Jiří Zmožek  na ňom zaspieva piesne, ktoré v minulosti zložil

 pre najpopulárnejších českých spevákov a načrie aj do svojej

novej tvorby. Mnohé piesne z jeho tvorivej dielne sa stali hitmi. Spomeňme

aspoň pieseň To musím zvládnout sám v podaní Karla Gotta, Zvonky štěs-

tí, ktorú napísal pre Karla Gotta a Darinku Rolincovú, pieseň Biograf láska 

známu z repertoáru Hany Zagorovej, pieseň Tam u nebeským bran napísanú 

pre Michala Tučného, pričom piesne skladal aj pre Mariu Rottrovú alebo Věru

Špinarovú. Sám pre seba napísal pieseň Už mi, lásko, není 20 let, ktorá ne-

prestáva byť hitom ani po rokoch.

Vstupné na koncert je 5 eur. 

(ak)

Finančná výpomoc pod stromček
 Novomestská miestna samospráva aj tento rok po-
skytla zo svojho rozpočtu jednorazovú finančnú výpo-
moc sociálne slabším rodinám s deťmi, nezamestnaným 
občanom, obyvateľom, ktorým boli zverené deti do sta-
rostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, a dôchod-
com. Výpomoc sa dotýka 1216 adresátov a jej celková 
suma predstavuje 52 055 eur (1 568 209 Sk). 
 Adresáti boli vybraní na základe podkladov z Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava a z ústredia 
Sociálnej poisťovne v Bratislave. Medzi nimi je 51 rodín 
s deťmi, ktorým miestny úrad vyplatil dovedna 4290 eur. 
Rodiny s jedným dieťaťom dostali po 70 eur, s dvoma 
deťmi po 100 eur a rodiny so zverenými deťmi takisto
po 100 eur.
 Medzi 164 nezamestnaných bolo rozdelených 10 660 eur, 
teda každý z nich dostal po 65 eur.
 Dôchodcov, ktorí dostali finančnú výpomoc, je doved-
na 1001. Z nich 69 je poberateľov dávok v hmotnej núdzi 
a tí dostali po 65 eur. Zvyšok tvoria osamelo žijúci dô-
chodcovia vo veku nad 60 rokov s dôchodkom do 338 
eur, ktorí dostali po 35 eur. Celkove bolo pre dôchodcov 
určených 37 105 eur.
 Jednorazovú finančnú výpomoc k Vianociam prizná-
va starosta a schvaľuje ju bytová a sociálna komisia 
miestneho zastupiteľstva. 
 Miestny úrad každý rok prispieva aj na vianočné po-
sedenia, ktoré si organizujú kluby dôchodcov. Tých je 
osem a dovedna majú do 1000 členov. Príspevok pred-
stavuje zhruba 1 euro na účastníka podujatia.

(ak)

  Mikuláš obdarúval aj v Novom Meste
Bielovlasý deduško s mohutnou bielou bradou v kožuchu a čapici rovna-
kej bielej farby zavítal medzi Novomešťanov aj tento rok. Pretože 6. de-
cember pripadol na nedeľu, vybral sa medzi nich už v piatok 4. decem-
bra. Jeho biely koč ťahaný koňmi zamieril najprv k miestnemu úradu,
aby pozdravil a obdaroval tunajších zamestnancov. No optimisticky na-
ladeného deduška Mikuláša rozsievajúceho dobrú náladu na miestnom 
úrade čakalo i ďalšie milé stretnutie – s deťmi zo Základnej školy na Kalin-
čiakovej ulici. Za pekné pesničky a básničky ich Mikuláš odmenil sladkou 
nádielkou.
 Dobre naladený, s radostnou mysľou a batohom plným darčekov sa Mi-
kuláš potom vybral medzi deti základných škôl na ulici Za kasárňou, Čes-
kej, Riazanskej a Odborárskej ulici. Pobudol aj medzi drobizgom v Detských 
jasliach na Robotníckej ulici a svoju novomestskú púť ukončil v Stredisku 
kultúry na Vajnorskej, kde už na neho netrpezlivo čakali deti zo školských 
družín a materských škôl. Spoločným mikulášskym podarúnkom pre ne 
bolo predstavenie košického bábkového divadla Maškrta.

(ak)

V budove novomest-

ského miestneho úra-

du Mikuláš obdaroval 

aj deti zo Základnej 

školy na Kalinčiako-

vej ulici.

Stretnutie s Mikulá-

šom v ZŠ na Českej 

ulici.

Pokračovanie na strane 3
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Deťom sa mikulášsky podarúnok veľmi páčil.

Foto: Miloš Novák

Mikuláš medzi deť-

mi v ZŠ na ul. Za ka-

sárňou.

Mikuláš obdarúval aj v Novom Meste
Dokončenie zo strany 2

Mikulášske darčeky

sa ušli aj deťom v ZŠ

na Riazanskej ulici.

Zo živej borovice sa stala vianočná
 K vianočnej výzdobe Nového Mesta prispela aj miestna samospráva. Gir-
landy svetiel sa rozžiarili pred budovou Miestneho úradu na Junáckej ulici 
už 26. novembra. Záplava modrých svetielok a ozdôb zmenila tiež vizáž 
živej borovice, ktorá sa už po ôsmy raz premenila na stromček vianočný. 
Dojem z tejto premeny umocnil spev vianočných piesní a kolied v poda-
ní žiakov Základnej školy na Českej ulici. Na milom podujatí sa zúčastnili
pracovníci miestneho úradu, pristavili sa aj náhodní okoloidúci. Ku všetkým 
sa prihovoril starosta Richard Frimmel. Novomešťanom i návštevníkom 
mestskej časti zaželal, aby pohoda, akú vyvoláva pohľad na vysvietený 
stromček, sa počas adventu a nadchádzajúcich vianočných i novoročných 
sviatkov usídlila aj v ich srdciach a mysliach (foto na strane 1).

(ak)

Čože len môže byť 

v tej veľkej škatuli,

s ktorou prišiel  Mi-

kuláš do ZŠ na Od-

borárskej? 

Stretnutie s Mikulášom bolo pre jasličkárov na Robotníckej 

ulici veľkým zážitkom.

Popoludní zavítal Mikuláš do Strediska kultúry.
Vianočné zvyky vo svete
Vianoce oslavuje každý národ ináč, v každej krajine nájdeme osobité, jedi-
nečné a zaujímavé tradičné zvyky. Na prvý pohľad by sme možno povedali, 
že predstava tradície Vianoc je vo svete v podstate jednotná, ale nie je to
celkom tak. Prirodzene, že v tomto prípade nemáme na mysli podstatu Via-
noc ako významného kresťanského sviatku narodenia Ježiša Krista.
V nasledujúcej časti si všimneme zaujímavé tradičné vianočné zvyky v nie-
ktorých európskych krajinách. Mnohé poznáme a mnohé nie. Veď nie nadar-
mo sa hovorí – koľko ľudí, toľko chutí, alebo iný kraj, iný mrav. 

Anglicko
V Anglicku nosí darčeky Father Christmas – Vianočný otec. Lieta ponad stre-
chy a darčeky, čo priniesol deťom, spúšťa cez komín alebo aj sám vlezie 
dnu komínom. Na prvý vianočný sviatok, ráno, nájdu deti to, čo im nadelil. 
Potom sa oslavuje. K slávnostnej tabuli pozývajú aj príbuzných. V Anglic-
ku zvyknú jesť moriaka a známy vianočný puding. Po slávnostnom obede
25. decembra nasleduje popoludňajší čaj, pred ktorým otvárajú tzv. Christ-
mas Crackers, čo sú veľké cukríky skrývajúce nejakú maličkosť. Neodmys-

Pokračovanie na strane 4
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Dokončenie zo strany 3

liteľnou výzdobou domácností sú vetvičky imela a cezmíny, ktoré ve-
šajú nad dvere, čo je zvyk ešte z obdobia Druidov. Sú to dávne sym-
boly mieru a priateľstva. Kto sa pod nimi s niekým stretne, môže dostať 
bozk.

Francúzsko
Vo Francúzsku sa na Štedrý večer stavajú jasličky s malými drevenými 
alebo terakotovými figúrkami, ktoré predstavujú Jozefa a Máriu s die-
ťatkom, pastierov, ako aj zvieratká. Na Troch kráľov pristavujú k nim aj 
troch svätých kráľov.
Na štedrovečernom stole sa vo francúzskych rodinách často zjavuje 
zvláštny zákusok – krémová rolka v tvare dreveného polienka alebo 
kmeňa stromu a volá sa Buche de Noël. Vianočné polienko pripomína 
prastarý zvyk vložiť do kozuba obrovský klát dreva, ktorý má horieť 
od Vianoc do Troch kráľov. Deti dostávajú darčeky ráno po Štedrom 
večere. Vo Francúzsku ich nadeľuje Père Noël. Oblečený je v dlhom 
červenom plášti a darčeky nosí v koši na chrbáte. Sprevádza ho čierno 
odetý pomocník Père Fouettard. 

Taliansko
V Taliansku sa na Vianoce želá Buon Natale, teda „dobré narodenie 
Pána“. Stredobodom sviatkov a rodiny sú rovnako ako vo Francúzsku 
jasličky. Rodiny sa pretekajú, ktorá ich bude mať najkrajšie. Veľká sláv-
nostná večera býva na Štedrý deň, často až pred polnočnou omšou, 
a potom ešte raz, na prvý sviatok vianočný. Na slávnostnom vianoč-
nom stole však nesmie chýbať panettone, taliansky vianočný koláč. 
K tradičnému menu patrí úhor, pečené kurča s artičokmi, gaštanové 
pyré so šľahačkou, med, čokoláda. Na darčeky si deti musia ešte tro-
chu počkať, pretože dňom obdarovania je tradične až 6. január. V noci 
predtým lieta v povetrí na metle trojkráľová bosorka La Befana a spúšťa 
darčeky cez komín. Hovorí sa, že deťom, ktoré boli zlé, zhadzuje len 
kúsky uhlia.

Holandsko a Belgicko
V týchto krajinách je túžobne očakávaným dátumom už 6. decem-
ber, deň svätého Mikuláša, ktorý sa tu volá Sinterklaas. Sprevádza
ho Zwarte Piet (Čierny Peter). Traduje sa, že celý rok žijú v Španielsku,
v polovici novembra nastúpia na parník a vydajú sa na cestu do nie-
ktorého holandského prístavu, kde ich slávnostne vítajú. V noci
z 5. na 6. decembra lietajú Sinterklaas a Zwarte Piet nad strechami 
domov a spúšťajú darčeky cez komíny. Na druhý deň si ich deti nájdu
v topánkach. Dňom darčekov je teda 6. december, zatiaľ čo 25. de-
cember je  náboženskou udalosťou.

Luxembursko
V Luxembursku je tradíciou klásť večer pred 6. decembrom topánku 
pred dvere, aby ju sladkosťami a ovocím naplnil Kleeschen a jeho
pomocníci, ktorých volajú Housekernmi. Štedrovečerná večera v kru-
hu rodiny a priateľov sa podľa tradície skladá z krvavničky, zemiakov 
a jablčnej omáčky. Darčeky, ktoré kladú pod vianočný stromček, smú 
rozbaliť až po polnočnej omši. 

Švédsko
Vo Švédsku je výnimočným sviatkom už 13. december. Sú to meniny 
svätej Lucie, nositeľky svetla. V rodine sa zavčas rána prezlečie nie-
ktoré dievča za Luciu. Oblečie si dlhé biele rúcho a nasadí si korunu
so sviečkami. Takto vyzdobená prinesie ostatnej rodine rozvoniavajú-
cu kávu a chlebíčky alebo pečivo do postele.
Už od predkresťanských čias patrí k škandinávskej vianočnej tradí-
cii Julbock (cap). Pôvodne stelesňoval bohmi danú plodnosť zeme.
V rôznych formách sa však táto figúrka zachovala aj v nasledujúcom, 
kresťanskom období, a vlastne až do 19. storočia prinášal deťom dar-
čeky Julbock, kedy ho nahradil Jultomte. Julbock sa do súčasnosti 
zachoval ako obľúbená slamená vianočná ozdoba.

Island
Na Islande sa Vianoce slávia od Štedrého večera do Troch kráľov. Tra-
dičným vianočným jedlom je jolaar (baranina), údené mäso, klobásy
a vlastnoručne uvarené pivo. Darčeky prináša deťom trinásť vianoč-
ných trpaslíkov, ktorí žijú v horách. Prvý sa objaví 13 dní pred Štedrým 
večerom a trinásty na Štedrý večer. Prvý odíde v prvý sviatok vianočný 
a posledný na Troch kráľov.

K. Bobríková

Vianočné zvyky vo svete
VIANOČNÝ ROZHOVOR S BRATISLAVSKÝM

ARCIBISKUPOM
STANISLAVOM ZVOLENSKÝM
� Vaša Excelencia, aké je podľa Vás duchovné po-
solstvo Vianoc?
� Posolstvo Vianoc je predovšetkým posolstvom lás-
ky. Láska je najzákladnejšou skutočnosťou v živo-
te človeka. Ako predstaviteľ cirkvi musím dodať, že 
láska zosobňuje i najzákladnejšiu skutočnosť jest-
vovania všetkého na zemi, keďže v kresťanských ná-
boženstvách je Boh láskou. K láske patrí i tajomstvo 

darovania. Milovaný človek dostáva dary a taktiež ich aj ochotne dáva. 
Čiže Vianoce sú o láske, darovaní a najmä o narodení Ježiša Krista.
To chápeme v katolíckej cirkvi ako boží dar. Dar v zmysle toho, že 
Ježiš Kristus prichádza ako človek a zároveň ako Boží syn. Ježiš 
Kristus sprítomňuje i zosobňuje božiu lásku, je božím darom pre ľudí. 
V tomto teda spočíva duchovné posolstvo Vianoc. Má viacero stup-
ňov a aj ľudia, ktorí majú problém s vierou v Boha, cítia sa vo svojom
svedomí oslovení tajomstvom lásky. Túžia po nej, chcú ju prijímať
i rozdávať.

� Skúste porovnať Vaše Vianoce v detstve a dospelosti. Ako ste ich 
prežívali vtedy a dnes? 
� V čase môjho detstva boli Vianoce skromnejšie po materiálnej 
stránke. Dnes sú bohatšie, všetko je elegantnejšie. To je prvotné po-
rovnanie. Dieťa má Vianoce prekrásne, raduje sa z nich spontánne a
s úplnou samozrejmosťou. V detstve som sa tešil z Vianoc, z narode-
nia Božieho syna a z lásky mojich rodičov, ktorá mi bola prinášaná.
V dospelosti prinášajú Vianoce i bolesť. Človek si všíma negatíva,
to, že na svete je aj veľa nelásky a ťažkostí.

� Aký je Váš názor na komercionalizáciu Vianoc? Nestráca sa ich
prapodstata?
� Komercionalizácia škodí všetkým duchovným skutočnostiam. Spo-
ločnosť je však väčšinovo postavená tak, že potrebuje k sláveniu
Vianoc aj materiálne zabezpečenie. Obchod poskytuje svoje služby
a tým vzniká riziko komercionalizácie. Materiálny dostatok má iste 
nezanedbateľné zastúpenie, nesmieme však zabudnúť na duchovný 
základ Vianoc. Krásna úloha cirkvi počas vianočných sviatkov spočíva 
v upozorňovaní na potrebu vyváženosti medzi materiálnym a duchov-
ným rozmerom najkrajších sviatkov roka.

� Čo by ste zaželali čitateľom Hlasu Nového Mesta k blížiacim sa
vianočným sviatkom?
� Vašim čitateľom prajem sviatky, ktoré im prinesú zážitok lásky v spo-
ločnosti niekoho blízkeho. Vianoce sú príležitosťou na poskytovanie 
prejavov lásky v jej najušľachtilejšej podobe.

Vaša Excelencia, v mene čitateľov Vám srdečne ďakujem za úprimné 
slová.

Zhováral sa Andrej Alberty

J. E. Mons. ICDr. Stanislav ZVOLENSKÝ

Zastáva funkciu arcibiskupa bratislavskej arcidiecézy a metropolitu  

Slovenska. Súčasne je aj predsedom KBS (Konferencie biskupov 

Slovenska).

–  Narodil sa v Trnave

–  Vysvätený za kňaza 13. 06. 1982 

–  Od r. 1982 kaplán v Galante 

–  Od r. 1985 kaplán v Hlohovci 

–  Od r. 1990 farár v Bratislave-Vajnoroch 

–  Od r. 1990 štúdium v Innsbrucku 

–  Od r. 1991 štúdium v Ríme 

–  Od r. 1998 do 2001 pôsobenie na CMBF UK v Bratislave 

–  Od 02. 04. 2004 titulárny biskup novosinský

–  Od 02. 05. 2004 konsekrovaný biskup 

–  Od 14. 02. 2008 bratislavský arcibiskup 

– Od 08. 03. 2008 kánonicky prevzal úrad arcibiskupa-metropolitu 

 bratislavskej arcidiecézy 

– Od 28. 10. 2009 predseda KBS
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Sviečková bez zeleniny
Vyklepané rezne z bravčového mäsa osolíme, okoreníme, opečieme na 
oleji a odložíme bokom. Do výpeku pridáme olej a nadrobno pokrájanú ci-
buľu, ktorú posmažíme. Potom na ňu položíme opečené mäso, podľa po-
treby podlejeme vodou a dusíme domäkka.
Hotové mäso vyberieme, šťavu rozmixujeme, pridáme do nej 3 lyžice pl-
notučnej horčice, 3 lyžice kremžskej horčice a téglik kyslej smotany zahus-
tenej hladkou múkou. Krátko povaríme.
Mäso ozdobíme brusnicami. Použiť však môžeme aj čučoriedky, ríbezle
alebo polovičky marhúľ. Ako prílohu podávame žemľové knedle.

Anna Čúzyová, KD Jeséniova

Tvarohové zákusky
 Suroviny na cesto: 200 g polohrubej múky, 200 g orechov, 200 g práš-
kového cukru, 150 g rastlinného masla (Palmarin alebo Hera), ½ prášku
do pečiva.
 Suroviny na plnku: 1 kg tvarohu, 4 žĺtky, 150 g práškového cukru, 150 g 
rastlinného masla (Palmarin), 1 vanilka, soľ.
 Suroviny na polevu: 4 bielka, 100 g kryštálového cukru.
 Postup: Vypracované cesto rozvaľkáme a položíme na vymastený a mú-
kou vysypaný plech. Na cesto rozotrieme plnku. Vyrobíme ju tak, že tvaroh
osolíme, rozdrobíme, pridáme doň žĺtky, cukor, Palmarin, vanilku a vymie-
šame do peny. Koláč dáme piecť. Upečený koláč potrieme polevou z biel-
kov a cukru a na chvíľu ho ešte dáme do rúry, kým poleva nezružovie.

Alžbeta Benková, KD Domovinka

Drobné slané pečivo
 Suroviny: 1 škatuľka Lunexu, 1 Hera, 350 g polohrubej múky, 2 žĺtky,
½ prášku do pečiva, ½ lyžičky soli.
 Postup: Zo surovín vypracujeme cesto, ktoré dáme do mikroténové-
ho vrecúška a odložíme na pol hodiny do chladu. Potom ho rozvaľkáme
na hrúbku 3 milimetrov a vykrajujeme z neho drobné tvary. Tie uložíme
na suchý plech, potrieme žĺtkom, posypeme podľa chuti rascou, seza-
mom či makom. Pečieme v rúre vyhriatej na 180 stupňov.

Anna Čúzyová, KD Jeséniova

Jablkový koláč
 Suroviny: 4 celé vajcia, 200 g práškového cukru, 250 g polohrubej múky, 
1 malá lyžička sódy bikarbóny, 1 horčicový pohár oleja, 3 dcl vlažnej vody 
s trochou rumu, 100 g posekaných orechov, hrsť hrozienok, 4 neošúpané 
postrúhané jablká.
 Postup: Suroviny spolu vymiešame, masu vylejeme na stredne veľký 
plech a pečieme asi ¾ hodiny.
Upečený koláč natrieme pikantným lekvárom a potrieme čokoládovou
polevou.

Cecília Jureková, KD Športová 

Ženský vrtoch
 Suroviny na cesto: 370 g polohrubej múky, 120 g práškového cukru,
1 Hera, 1 žĺtok, citrónová kôra, sóda bikarbóna (na hrot noža).
 Na potretie cesta: lekvár (najlepšie ríbezľový).
 Suroviny na plnku: 5 žĺtkov, 350 g cukru, 6 bielkov, 250 g mletých ore-
chov.
Vypracované cesto položíme na plech, potrieme lekvárom a potom pln-
kou. Tú urobíme tak, že žĺtky s cukrom vymiešame do peny, pridáme sneh 
zo šiestich bielkov a mleté orechy. Pečieme v mierne vyhriatej rúre.

KD Športová

Tiramisu – torta bez pečenia
 Suroviny: 22 dlhých piškót, silná káva, rum, 2 nátierkové maslá (Báno-
vecká nátierka), 2 smotany na šľahanie, cukor (najlepšie vanilkový), kakao 
(stačí to na tortovú formu s priemerom 23 centimetrov).
 Postup: Najprv uvaríme silnú čiernu kávu (z mletej zrnkovej kávy) a ne-
cháme ju vychladnúť. Nátierkové maslá vyklopíme do veľkej misy, zasype-
me 5 – 6 lyžicami cukru a zalejeme smotanou. Šľaháme elektrickým šľa-
hačom, kým narátame do 90 – vtedy už máme hustý krém. Dno tortovej 
formy pokryjeme piškótami a dôkladne polejeme kávou i rumom. Na piš-
kóty rozotrieme polovicu krému, naň pokladieme druhú polovicu piškót, 
ktoré takisto polejeme kávou a rumom a potrieme zvyšným krémom. 
Povrch uhladíme a cez sitko posypeme kakaom. Tiramisu dáme do chlad-
ničky, kde ju necháme odpočinúť po celú noc. Na druhý deň ju môžeme 
konzumovať.

KD Stromová 

Jubilantom bolo do spevu
Ľudové pesničky vedia chytiť za srdce ľudí každého veku. Obzvlášť 
tých, v ktorých vyvolávajú spomienky na mladosť a krásne okamihy
života. Pesničky v podaní Ľudovej hudby Petra Kuštára očividne pote-
šili jubilujúcich Novomešťanov, ktorí sa 25. novembra stretli v Stredisku 
kultúry na Vajnorskej ulici. A, veru, viacerí z nich si zaspievali zarov-
no s umelcami. Medzi nimi aj najstaršia z prítomných, 93-ročná Mária
Trslínová.
 Deväťdesiatnikov, ako vždy, privítal starosta Richard Frimmel osobit-
ne a všetci prítomní ich pozdravili srdečným potleskom. Tentoraz patril 
aj trom 91-ročným jubilantom – Irene Repkovej, Ondrejovi Stránskemu 
a Miroslavovi Havránkovi a siedmim 90-ročným – Vilme Stropkovej, 
Kláre Mendelovej, Júliusovi Adamovičovi, Jozefovi Mandákovi, Jánovi 
Grepčákovi, Antonovi Streicherovi a Jozefovi Farkašovi. Potom sa sá-
lou na zdravie všetkých oslávencov rozľahlo tradičné živio.
 Predovšetkým zdravie zaželal oslávencom aj starosta, ktorý vždy rád 
konštatuje, že v bratislavskom Novom Meste sa darí dlhovekým a že 
najviac ich žije v Mierovej kolónii. Či je to náhoda, alebo je v tom dačo 
iné, zatiaľ nevedno. Dôležité je, aby sa staroby dožívali ľudia v relatívne 
dobrej fyzickej kondícii a duševnej sviežosti.
 Sviežu myseľ si zachováva vo svojich 93 rokoch aj Mária Trslíno-
vá, rodáčka z dedinky pri Skalici. V spomienkach zaletela do svojho 
rodiska, ale aj do desať kilometrov vzdialeného Hodonína, kam ako 
stredoškoláčka denne peši dochádzala do školy. „Chodila som sama 
ako prst, ale nebála som sa,“ spomína. „Keď som si skracovala cestu, 
išla som lúkami, lesom... Bolo to únavné, stalo sa, že som v škole aj 
zaspala.“ Po priemyslovke si urobila učiteľský kurz, neskôr sa vydala 
a priviedla na svet štyri dcéry. „Kveta zomrela, Libuša je v Kanade, 
ale Danka a Zlatica žijú tu, pravidelne ma navštevujú a pomáhajú mi. 
Zlatica mi operie, Danka ma prevezie, kam potrebujem. Bývam sama, 
ale nič mi nechýba a všetci v dome sa so mnou pekne rozprávajú,“ 
pochvaľuje si.
 Na svoj život sa nesťažuje ani Ondrej Stránsky. Rodák z Bánoviec 
nad Bebravou v Bratislave pôvodne vojenčil, potom si tu našiel prácu 
a celý svoj aktívny život spojil s jediným zamestnávateľom – odboro-
vým podnikom Tabak. „Bol účtovníkom a ešte ako 75-ročný tam ťahal 
ročné uzávierky a zapracovával mladých inžinierov,“ prezradil na otca 
najstarší syn Vladimír.
 Ondrej Stránsky so svojou, dnes už 85-ročnou manželkou vychovali 
spolu päť detí, majú desať vnúčat a sedem pravnúčat, s ktorými sa 
rád stretáva. A čo si želá vo svojich 91 rokoch? „Chodím s paličkou, 
pretože mi operovali bedrový kĺb. Mal som operované oči, ale teraz
už len užívam kvapky. Takže – len aby mi zdravie vydržalo,“ povedal.

Alžbeta Klesnilová

Na novembrovom stretnutí s jubilantmi vládla vskutku dobrá nálada. 

Každý z jubilantov si z neho odniesol popri kultúrnom zážitku aj kvetinu 

a drobný darček.

Pokračovanie na strane 6
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Jubilantom bolo do spevu Novomešťanom, ktorí

sa v poslednom štvrť-

roku dožili či ešte len

dožijú 70, 75, 80, 85,

90 a viac rokov, zabla-

hoželal starosta Ri-

chard Frimmel a zahra-

la im Ľudová hudba 

Petra Kuštára so spe-

váčkou Luciou Turiniči-

vou. Ich vystúpenie 

spestril párik tempera-

mentných tanečníkov.

Foto: Miloš Novák

Novorodenci lámu rekordy
 Až 400 novorodencov uvítali do života predstavitelia novomest-
skej samosprávy od novembra 2008 do novembra tohto roku. Je to
o 50 viac ako v predchádzajúcom ročnom období a o 80 viac ako 
pred dvoma rokmi. „Tešíme sa tomu a boli by sme radi, keby sa detí 
rodilo ešte viac,“ konštatoval starosta Richard Frimmel na vítaní detí 
25. novembra v Stredisku kultúry na Vajnorskej ulici. Pripomenul, že 
tento akt spojený s odovzdávaním finančného daru novorodencom 
je iba prvým dotykom nových občanov a ich rodín s miestnou samo-
správou, ktorá občana sprevádza po celý život. „Najväčšiu pozornosť 
však venujeme deťom a starým ľuďom, ktorí sú najviac zraniteľní,“ 
zdôraznil.
 Starostu vždy poteší, keď na vítanie detí prídu aj starí rodičia. Po-
tvrdzuje to jeho skúsenosť, že prírastok do rodiny je pre starých ro-
dičov úžasná vec. Tento pocit dobre poznajú aj päťnásobní starí ro-
dičia Ivan a Astrid Cvrkalovci. Do Strediska kultúry prišli s najmlad-
šou vnučkou Margarétkou, ktorá druhé meno Astrid dostala po starej 
mame. V rodinnom hlúčiku nechýbal ani jej trojročný braček Samko 
a, samozrejme, mamička Vanda. 
 Mladá rodina Cvrkalovcov býva na Kramároch. „Teraz nám tam
vynovujú detské ihrisko. Chodíme okolo, malý by sa tam už chcel 
hrať, ale ešte je zatvorené. Tešíme sa, že keď ho otvoria, budeme mať 
kam chodiť,“ povedala Vanda.
 Slávnostný akt vítania si nenechala ujsť ani Gabriela Stempelová, 
stará mama trojmesačnej Leušky. Mladí Stempelovci, Tatiana a Mar-
tin, žijú so svojou dcérkou na jednom z najrušnejších miest Bratislavy 
– na Račianskom mýte. „Napriek tomu sa nám tam býva dobre,“ tvrdí 
Tatiana. „Je tam park a všetko je blízko – pod domom máme potra-
viny, banku, lekáreň otvorenú nonstop...“
 Bývanie v Novom Meste, konkrétne na Riazanskej ulici, sa páči aj 
Silvii a Alexandrovi Čorňákovcom, ktorým do rodiny pribudlo štvrté 
dieťa – synček Nino. „Všetko by bolo v poriadku, ibaže dvojizbový
byt nám už nestačí,“ poťažkal si otecko. „Potrebovali by sme väčší,
no získať ho nie je jednoduché.“
 Nino, Astrid... Do minigalérie nevšedných mien patrí aj Mina. Takéto 
meno – podľa Kollárovej Slávy dcéry – vybrala pre svoju druhú dcér-
ku Daniela Jaslovská. „Bola to jeho múza,“ vysvetľuje výber mena 
mladá mamička, pre ktorú je však najdôležitejšie, že malá Mina Mária
je zdravá.
 Zdravie detí je najväčším želaním aj jedenásťnásobnej mamičky 
Beaty Miglierini. Spolu s mamou si vítanie trojmesačnej Lívie užívali 
aj sestričky – štvorročná Júlia a dvojročná Klára. Miglieriniovci majú 
troch synov, osem dcér, pričom prvorodená dcéra má už 20 rokov a 
študuje na vysokej škole.
 Pani Beata má vysokoškolský diplom, ale, ako hovorí, zamestna-
ná bola len krátko, je mamou na plný úväzok. Ako zvláda takú veľkú
rodinu? „Deti prichádzali po jednom,“ vysvetľuje. „Spočiatku nám
s nimi pomáhali starí rodičia, manžel podnikal a veci si vedel zosú-
ladiť tak, aby sa mohol venovať aj rodine. Postupne však dorastajú 
staršie deti a začínajú pomáhať. Medzi veľkými a malými je naozaj 
dobrý vzťah.“
 Manžel pani Beaty má jedného brata, ona vyrastala ako jedináčik. 
Preto odjakživa túžila po veľkej rodine. Dnes ju má a je šťastná.

Alžbeta Klesnilová 

Najčastejšie mená – Martin a Karolína
 Ako ukázalo aj ostatné vítanie detí do života, galéria mien v Novom 
Meste sa rozrastá. No kým niektoré sa vyskytujú ojedinele, iné sa tešia 
veľkej obľube.
 V rebríčku desiatich najobľúbenejších chlapčenských mien v období 
od januára do novembra 2009 vedie Martin. Za ním nasleduje Jakub, 
Samuel, Michal, Šimon, Tomáš, Oliver, Matej, Filip a Lukáš.
 Dievčatká v uvedenom období dostávali najčastejšie meno Karolína. 
V prvej desiatke mien je ďalej Hana, Ema, Alexandra, Sofia, Rebeka, 
Laura, Simona, Nina a Zuzana.

(ak)

Starosta Richard 

Frimmel medzi naj-

mladšími obyvateľ-

mi mestskej časti

a ich rodičmi.

Beata Migl ier in i 

prišla na vítanie de-

tí so svojím jede-

nástym dieťatkom 

– dcérkou Líviou. 

Priviedla so sebou

i ďalšie dve dcérky.

Foto: Miloš Novák

Víťazi malého futbalu postúpili do Vianočného turnaja
O pohár starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 Prežívali s nimi každú minútu zápasu. V zápale hry budili dojem, že 
každú chvíľu vybehnú na ihrisko Športovej haly na Pionierskej, aby 
podporili svoje mužstvo, svojich žiakov. Učitelia telesnej a športovej 
výchovy novomestských základných škôl – Anna Trstenská z Ria-
zanskej, Daniela Cenká z Jeséniovej, Ivan Haluška z Českej, Ľubica 
Kulifajová z Odborárskej, Dana Tichá zo Sibírskej, Marta Bohunská
z Kalinčiakovej. Telocvikári, pre ktorých je ich povolanie poslaním.
Povzbudili, potľapkali po pleci, zakričali aj zazreli na rozhodcu, keď
sa im jeho verdikt zdal sporný. 
 Obvodné kolo v malom futbale ZŠ Bratislava III, ktoré zorganizo-
valo Centrum voľného času detí a mládeže Bratislava III, Miestny úrad
Bratislava-Nové Mesto a Slovenská asociácia športu na školách odo-
hralo 290 chlapcov (31 družstiev) v troch vekových kategóriách:
1. skupina   5. 11. 2009 chlapci narodení 1. 9. 1999 a mladší
2. skupina 12. 11. 2009 chlapci narodení 1. 9. 1997 a mladší
3. skupina 19. 11. 2009 chlapci narodení 1. 9. 1994 a mladší
 Prekvapením bolo najmä víťazstvo v 3. skupine ZŠ s MŠ Riazanská 
nad ZŠ Kalinčiakova. Už v náročnom súboji o postup do finále porazili 
chlapci z Riazanskej Českú (ktorá skončila na peknom „bronzovom“ 
mieste) 4:0 a na záver zvíťazili rovnakým výsledkom aj nad Kalinčia-
kovou.
 Treba oceniť, že všetci chlapci obetavo bojovali o každú loptu
a pri zákrokoch bolo zrejmé, že už vedia, ako využiť v prospech muž-
stva periférne videnie a majú prehľad v poli.
 Víťazné mužstvá postúpili do Vianočného turnaja v malom futbale 
žiakov O pohár starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, kto-
rého 35. ročník sa uskutočnil 15. – 17. decembra 2009 v Športovej
hale Pionierska.
Ceny zabezpečil Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto.

Pokračovanie na strane 7
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Príslovia, porekadlá, úslovia o Vianociach, 
predvianočnom a novoročnom čase

� Keď na Katarínu stojí hus na ľade, na Vianoce bude stáť
 na blate.
� Svätá Barbora ťahá sane do dvora.
� Biele Vianoce, zelená Veľká noc. Čierne Vianoce, biela Veľká 
 noc.
� Jasné Vianoce – tmavé stodoly, tmavé Vianoce – jasné stodoly.
� Keď je vianočná noc tmavá, bude tma v záčinku.
� Na Štedrý večer a na Vianoce každý statočný človek doma 
 sedí.
� Na Vianoce – plné hrnce. 
� Do Vianoc haj, od Vianoc jaj!
� Na Nový rok o slepačí krok, na Tri krále o skok dále, na Hrom-
 nice o hodinu více.               (ak)

Výsledky
   1. skupina        2. skupina         3. skupina
1. ZŠ Tbiliská 1. ZŠ Kalinčiakova 1. ZŠ s MŠ Riazanská

Víťazi malého futbalu postúpili do Vianočného turnaja
O pohár starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Dokončenie zo strany 6

(Adamko, Kuchár, Ada-

mec, Hollý, Šimko,

Polakovič, Szabo, Matuška, 

Červeň, Hronský)

2. ZŠ Kalinčiakova
3. ZŠ s MŠ Za kasárňou
4. ZŠ Osloboditeľská
5. ZŠ s MŠ Riazanská
6. ZŠ s MŠ Česká

Valéria Reháčková

(Lošonský, Kopor, Herák, 

Znášik, Lukáč, Vavrušek, 

Kozák, Vecsei)

  2. ZŠ s MŠ Za kasárňou
  3. ZŠ s MŠ Jeséniova
  4. ZŠ s MŠ Za kasárňou
  5. ZŠ Osloboditeľská
  6. ŠMND Skalická
  7. ZŠ Hubeného
  8. ZŠ Tbiliská
  9. GŠB Čachtická
10. ZŠ s MŠ Odborárska
11. ZŠ De la Salle

(Pilný, Zajačik, Baláž,

Cvinger, Ďurč, Kurta, 

Lenghart, Mašulovič,

Poláček, Tichý)

  2. ZŠ Kalinčiakova
  3. ZŠ s MŠ Česká
  4. ZŠ s MŠ Za kasárňou
  5. ŠMND Skalická
  6. ZŠ Hubeného
  7. ZŠ s MŠ Sibírska
  8. ZŠ Osloboditeľská
  9. – 12. Gymn. Hubeného,
ZŠ Tbiliská
ZŠ s MŠ Odborárska
ZŠ s MŠ Jeséniova
13. ZŠ De la Salle
14. ZŠ J. Pavla II.

V novembri sa v našej mest-

skej časti konalo obvodné 

kolo v malom futbale ZŠ Bra-

tislava III, na ktorom sa zú-

čas tn i lo  290  ch lapcov

(31 družstiev) v troch veko-

vých kategóriách

Strašidelná noc v škole
Nie je deň ako deň a nie je noc ako noc. Aj v našej Zá-
kladnej škole s Materskou školou na Sibírskej ulici sa
v noci z 27. na 28. októbra udialo niečo zaujímavé a ne-
obvyklé. Zaujímavý bol karneval strašidiel a neobvyklá 
bola strašidelná noc.
  Strašidiel bolo veľmi veľa, porota mala problém vybrať 
tie „najkrajšie“. Po karnevale sme sa už nevedeli dočkať 
strašidelnej noci. Takmer 130 žiakov z celej školy spolu
s učiteľkami pripravili nezabudnuteľné nočné dobrodruž-
stvá, ktoré niektorí spolužiaci zvládali s veľmi veľkým
strachom. Jednoducho – strašilo sa. A chcete vedieť  
ako? To sa musíte spýtať strašidiel, ktoré prišli o polnoci 
v podobe osvetlenej cesty, kostry, čarodejnice so žabím 
slizom, chrobákov... 
  Bola to perfektná a nezabudnuteľná strašidelná noc. 
Škoda len, že na druhý deň sme sa učili. Ale už teraz
sa tešíme na ďalšie prekvapenie.

Viktória z 8. A

Kedy na lanovú dráhu
 Lanová dráha na trati Železná studienka – Kamzík pre-
máva vo štvrtok, piatok, sobotu a nedeľu a počas svia-
točných dní. V čase vianočných a novoročných sviatkov 
bude premávať takto:
24. 12. (štvrtok, Štedrý deň) – od 10.00 do 14.00 h
25. 12. (piatok, Prvý sviatok vianočný)
  – od 10.00 do 14.00 h
26. 12. (sobota, Druhý sviatok vianočný)
  – od 10.00 do 18.00 h
27. 12. (nedeľa) – od 10.00 do 18.00 h
28. 12. – 30. 12. (pondelok – streda) – nepremáva
31. 12.  (štvrtok, Silvester) – od 10.00 do 18.00 h
1. 1.  (piatok, Nový rok) – od 10.00 do 18.00 h
2. 1. a 3. 1. (sobota a nedeľa) – od 10.00 do 18.00 h
4. 1. a 5. 1. (pondelok a utorok) – nepremáva
6. 1.  (streda, Traja králi) – od 10.00 do 18.00 h
7. 1. – 10. 1. (štvrtok – nedeľa) – od 10.00 do 18.00 h

(ak)

Termíny školských prázdnin
 Školáci si tentoraz môžu užiť prázdnin do vôle. Via-
nočné prázdniny sa im začínajú v stredu 23. decembra 
a potrvajú až do 8. januára 2010. Do školy nastúpia
v pondelok 11. januára.
 Polročné prázdniny sú určené len na jeden deň – pon-
delok 1. februára. Ale už o mesiac, 1. marca, sa začínajú
v školách v Bratislavskom kraji jarné prázdniny. Po nich
sa žiaci vrátia do školských lavíc v pondelok 8. marca.

(ak)

Otváracie hodiny na poštách v mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto počas vianočnej a novoročnej prevádzky

Počas vianočných a novoročných sviatkov roku 2009 budú pošty v mestskej časti 
Nové Mesto otvorené pre verejnosť nasledovne:

23. 12. 2009 (streda) – pracovný deň
Prevádzka na poštách ako v pracovný deň s týmto obmedzením:
 � Pošta Bratislava 3, Tomášiková 54 ukončí poskytovanie hodín pre verejnosť
  o 19.00 h, nočnú službu poskytovať nebude

24. 12. 2009 (štvrtok) – deň pracovného pokoja
Pošta Bratislava 31, Polus CC od 09.00 h do 12.00 h

25. 12. 2009 (piatok) – deň pracovného pokoja
Služby pre verejnosť pošty zabezpečovať nebudú 

26. 12. 2009 (sobota) – deň pracovného pokoja
Služby pre verejnosť pošty zabezpečovať nebudú 

31. 12. 2009 (štvrtok) – pracovný deň
Prevádzka na poštách ako v pracovný deň s týmto obmedzením:
 � Pošta Bratislava 31, Polus CC od 08.00 h do 13.00 h
 � Pošta Bratislava 3 ukončí poskytovanie hodín pre verejnosť o 13.00 h,
  poobednú  a nočnú službu poskytovať nebude
 � Ostatné pošty :
  - Pošty Bratislava 32 – Sibírska 17, Bratislava 33 – Biely Kríž 6
    otvorené do 12.00 h
  - Pošta Bratislava 37 – Jelšova 1 otvorené do 13.00 h

01. 01. 2010 (piatok) – deň pracovného pokoja
Služby pre verejnosť pošty zabezpečovať nebudú

06. 01. 2010 (streda) – deň pracovného pokoja
Pošta Bratislava 31, Polus CC bude poskytovať poštové služby v nedeľňajšom
režime, t. j. od 08.00 h do 20.00 h (prestávka od 13.30 h do 14.00 h)
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� Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 21,
  tel. èíslo: 02/4437 3771, 4437 2620, www.skvajnorska.sk,
  e-mail: info@skvajnorska.sk

� Opravím WC, vodovod, upchaný odtok.
 Tel. číslo: 0904 572 977 – Non stop.

� Tepujem koberce, sedačky, postele.
 Tel. číslo: 0903 195 861, 02/4425 9038

� Oprava TV, OVP, OTF. Tel. číslo: 0903 356 466

� Domáce ošetrovanie a rehabilitácia. www.haris sk.
 Tel. číslo: 02/622 45 607. Prijmeme sestry a opatrovateľky.

� Hľadáme správcu Športového ihriska Ladzianskeho 
 – spolupráca s EKO-VPS. Kontakt: 02/49 25 32 13

Inzercia

Vydáva Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
Adresa: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, referát školstva,

kultúry a športu, Junácka 1, 832 91 Bratislava, telefón 4925 3211,
 www.banm.sk
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Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto
PREHĽAD PODUJATÍ NA MESIAC JANUÁR 2010

 4. 1.  18.00 h  Sahadža joga – klubové stretnutie pre stálych aj 
   nových záujemcov, vstup voľný
  7. 1.  16.00 h  Klub Patchwork
  9. 1.  17.00 h  Za novoročnou dychovkou na Vajnorskú
   – do tanca aj na počúvanie hrá DH Veselá muzika
11. 1.  18.00 h  Sahadža joga – klubové stretnutie pre stálych aj 
   nových záujemcov, vstup voľný 
13. 1.  17.30 h  Klub Cesta za poznaním
16. 1.  17.00 h  Novoročný čaj o piatej s hudobnou skupinou 
   Roland Live
18. 1.  18.00 h  Sahadža joga – klubové stretnutie pre stálych aj 
   nových záujemcov, vstup voľný 
20. 1.  17.30 h  Klub Cesta za poznaním
21. 1.  19.00 h  IX. Ročník Folk country sála alebo koncerty 
   na vaše želanie otvorí svojím koncertom po-
   pulárna česká hudobná skupina POUTNÍCI
22. 1.  20.00 – 03.00 h
   Ples Tanečnej školy GALA
23. 1.  17.00 h  Čaj o piatej – tanečná zábava s hudobnou sku-
   pinou FORTUNA
25. 1.  18.00 h  Sahadža joga – klubové stretnutie pre stálych aj 
   nových záujemcov, vstup voľný
26. 1.  17.00 h  Bratislavský včelársky spolok – pravidelné 
   stretnutie členov a záujemcov o poradenské 
   služby
27. 1.  17.30 h  Klub Cesta za poznaním
29. 1.  14.00 h  Informačné centrum zdravia
30. 1.  17.00 h  Čaj o piatej – s tancom a hudobnou skupinou 
   V-KVARTET
Výstavy
12. – 23. 1. 2010  Výstava žiakov Združenej školy textilnej
   na Tokajíckej ulici
                              Vernisáž: 12. 1. 2010 o 17.00 h
26. 1. – 6. 2. 2010  DUK predstavuje
                               Vernisáž: 26. 1. 2010 o 17.00 h
Návštevný čas výstav: pondelok – piatok od 14.00 h do 18.00 h; so-
bota – nedeľa v rámci podujatí

Výmenné stretnutia zberateľov (VSZ)
  9. 1.  8.00 h – 12.00 h
  VSZ mincí, medailí, filatelie, plagátov, odznakov, kníh, 
  gramoplatní, bankoviek, vyznamenaní, telef. kariet
23. 1.  8.00 h – 12.00 h
  VSZ elektro, domácich, foto a rybárskych potrieb, 
  železničných, automobilových, leteckých a lodných 
  modelov, hudobných nástrojov, prezentácia a predaj 
  včelárskych produktov
Predpredaj vstupeniek: pondelok – streda od 16.00 h do 19.00 h a
1 hodinu pred podujatím v SK BNM, Vajnorská 21, tel.: 02/4437 3771

� Dom kultúry Kramáre, Stromová 18, tel. číslo: 02/5477 1148
  http://www.skvajnorska.sk; e-mail: dkkramare@chello.sk
 9. – 10. 1. 9.00 – 16.00 h
  Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov
13. 1.  16.30 h
  Klub Venuša – stretnutie Ligy proti rakovine
16. 1.  16.00 h
  Medovníkový domček – klasické bábkové predsta-
  venie pre deti od 3 rokov; Stražanovo bábkové divadlo; 
  otvorenie súťaže Superdivák
27. 1.  10.00 h
  Postrach Samko – divadelné predstavenie pre deti
  MŠ Na Revíne
27. 1.  16.30 h
  Klub Venuša – stretnutie Ligy proti rakovine
30. 1.  16.00 h
  Stretnutie s Elou a Hopom v predstavení O deviatich 
  mesiačikoch; súťaž Superdivák
Predaj vstupeniek: pondelok, utorok, streda od 16.00 h do 19.00 h.

Kam po lieky počas vianočných sviatkov
LEKÁRNE V NOVOM MESTE
� Lekáreň ARBOREA, Stromová 9, Kramáre
 23. 12. 09 9.00 – 18.00 h
 28. – 30. 12. 09 9.00 – 18.00 h
 31. 12. 09 9.00 – 18.00 h

� Lekáreň LIMBA, Limbová 1, Kramáre
 23. 12. 09 8.00 – 22.00 h
 28. – 30.12. 09 8.00 – 17.00 h, 31. 12. 09 zatvorená

� Lekáreň IBIZA, Stromová 34, Kramáre
 23. 12. 09 8.00 – 18.00 h
 28. – 30. 12. 09 8.00 – 18.00 h
 31. 12. 09 8.00 – 14.00 h

� Lekáreň KRAMÁRE, Limbová 1, Kramáre
 28. – 30. 12. 09 8.00 – 16.30 h, 31. 12. 09 8.00 – 13.00 h

� Lekáreň MARTA, Račianska 85
 23. 12. 09 7.30 – 18.00 h
 28. – 30. 12. 09 7.30 – 18.00 h, 31. 12. 09 7.30 – 13.00 h

� Lekáreň TRNAVSKÉ MÝTO, Trnavská cesta 1
 23. 12. 09 7.30 – 18.00 h
 28. – 30.12. 09 7.30 – 18.00 h, 31.12. 09  zatvorená

� Lekáreň U ČERVENÉHO ZAJACA, Vajnorská 41/2
 23. 12. 09 8.00 – 18.00 h
 28. – 30. 12. 09 8.00 – 18.00 h, 31. 12. 09 8.00 – 13.00 h

� Lekáreň NA TEHELNOM POLI, Tehelná 26
 23. 12. 09 7.30 – 18.00 h
 28. – 30. 12. 09 8.00 – 16.00 h, 31. 12. 09  zatvorená

� Lekáreň ZÁTIŠIE, Hálkova 11
 23. 12. 09 zatvorená, 28. – 31. 12. 09 zatvorená

� Fakultná lekáreň, Odbojárov 10
 23. 12. 09 zatvorená, 28. – 31. 12. 09 zatvorená

� Lekáreň HUMA-VED, Sibírska 11
 23. 12. 09 8.00 – 18.00 h

� Lekáreň POKROK, Račianska 3
 stála pohotovostná služba 

� Pohotovosť pre dospelých počas sviatkov od 7.00 h do 22.00 h
 – Poliklinika Tehelná
� Stála zubná pohotovostná služba počas sviatkov je na Drieňo-
 vej ulici (v okolí nákupného strediska Budúcnosť)
� Stála pohotovosť pre dospelých – Fakultná nemocnica Kramáre
� Stála pohotovosť pre deti – Detská fakultná nemocnica Kramáre
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