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	 Neviem	 ako	 komu,	 ale	 mne	
sa	 zazdalo,	 že	 tento	 rok	ubehol	
neuveriteľne	 rýchlo.	 V  nedeľu	
bude	Mikuláša	a Vianoce...	nuž	
veru	sú	predo	dvermi.
	 A  už	 budeme	 bilancovať.	
Ba	najskôr	zháňať	darčeky	pod	
stromček,	ak	ich	postupne	neku-
pujeme	od	septembra,	ako	jedna	
kolegyňa.
	 A  ani	 s  bilancovaním	
nebudeme	 mať	 problémy.	 Veď	
pri	 takom	 tempe	nám	buď	ne-
zostane	 času,	 alebo	 to	 odflák-
neme	tak,	ako	väčšinu	vážnych	
vecí.	Nedávno	som	sledoval,	ani	
nie	 tak	 bilancovanie,	 ako	 skôr	
vyznania,	 jednej	 „akože“	 celeb-
rity.	Nuž	chýbalo	mi	tam	kúsok	
duchovna,	kúsok	osobnej	účasti	
či	spoluúčasti	s inými...	Chýbala	
aj	spokojnosť.	So	všetkým	a s iný-
mi.	Len	to	vlastné	ego	kraľovalo	
rozvalené	 v  kresle	 reštaurácie,	
kde	som	zašiel	čosi	vybaviť	a ro-
zdávalo	múdrosti	od	až	po...	Čo	
na	tom,	že	„celebrite“	chýbalo	do	
štyridsiatky	viac	ako	presahovalo	
tridsiatku.	 Nakoniec	 svetlých	
vzorov	mala	na	dosah	dosť	a iste	
nechýbali	ani	v pozadí.	Tu	bilan-
covanie	asi	nebude	ťažké.
	 Deti	 z  ústavu	 pre	 zdravotne	
postihnutú	mládež,	tu	neďaleko,	
už	 nejaký	 ten	 týždeň	 vyrábajú	
darčeky	 pod	 stromčeky,	 ktoré	
budú	 predávať	 na	 vianočných	
trhoch.	Za	získané	si	kúpia	čo	-	to	
do	školy,	čo	-	to	do	dielní.	Budú	
sa	tešiť	a radostne	bilancovať.	Os-
tatný	týždeň,	mesiac	i rok.
				A vôbec	im	nechýba,	že	ich	ne-
nazývajú	celebritami.
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V spoločnosti Volkswagen Slovakia 

projektu New Small Family 
položili základný kameň 

 V bratislavskom závode spoločnosti 
Volkswagen Slovakia (VW SK) v ponde-
lok 23. novembra 2009 za účasti pred-
sedu vlády Slovenskej republiky Roberta 
Fica položili zástupcovia vedenia VW 
SK základný kameň projektu New Small 
Family. Kameň zo žuly o váhe 2,38 tony 
bude navždy pripomínať tento význam-
ný míľnik v histórii spoločnosti. 
 Od apríla tohto roku, kedy koncern 
Volkswagen oznámil umiestnenie výroby 
vozidiel radu New Small Family do brati-
slavského závodu, sme prešli množstvom 
dôležitých zmien. Dnešným položením 
základného kameňa sme dosiahli jeden 
z ďalších významných míľnikov v proce-
se integrácie inovatívnej rady vozidiel,“ 
povedal Andreas Tostmann, predseda 
predstavenstva VW SK. 
   Umiestnenie výroby vozidiel radu New 
Small Family si vyžiada investície v cel-
kovej výške 308 miliónov eur. Výrobná 
kapacita bratislavského závodu VW SK 
sa zvýši na 400 000 vozidiel ročne. 

Vznikne približne 500 nových pracov-
ných miest. „Tieto prevratné čísla ma 
v dnešnej hospodárskej situácii veľmi te-
šia. Som hrdý na našich zamestnancov, 
s ktorými spoločne garantujeme úspech 
New Small Family,“ dodáva 
Tostmann. 
 Prípravy na projekte New Small Fa-
mily prebiehajú naplno. Po plánovacej 
fáze a prvom výbere dodávateľov pre 
stavebné práce a nasadenie  technoló-
gií stojí pred nami realizačná časť pro-
jektu. V roku 2010 vznikne nová časť 
lakovne, v ktorej sa bude modernými 
postupmi lakovať 600 vozidiel denne. 
Už začiatkom roka sa integruje výroba 
modelu Audi Q7 do výrobnej linky SUV, 
na ktorej sa v súčasnosti montujú vozidlá 
Volkswagen Touareg a čiastočne aj Por-
sche Cayenne. 
 „Už samotná výstavba nových pro-
dukčných kapacít sa pozitívne odzrkadlí 

• V druhom kole volieb 
na župana bratislavského 
VUC zvíťazil Pavol Frešo.

• Vianočné trhy
O tých v Devínskej píšeme 

na iných miestach.
V Bratislave na Hlavnom 

a Františkánskom námestí 
budú do 23. decembra. 
Otvorené budú od 10.00 
do 22.00 h. V susednej 

Viedni potrvajú Vianočné 
trhy do 23. 12. Spittelberg, 

na nám. Freyung, Karlsplatz 
a do 24. 12. Rathausplatz, 

Maria-Theresien Platz, 
Schloss Belvedere.

• Devínska Nová Ves 
má v zozname 32 
pamätihodností.

• Most cez rieku Moravu 
do Rakúska pre chodcov 

a cyklistov by mal byť hotový 
v marci 2011. Cez rieku 

Moravu, ako sme sa dočítali, 
by mali viesť dva mosty 
– druhý má byť cestný.

Pokračovanie na strane 3.

Schválili jeden lístok, 
ktorý platí na vlaky, 

autobusy a MHD
 Mestskí poslanci schválili na ro-
kovaní zastupiteľstva ceny a druhy 
cestovných lístkov v rámci integrovanej 
dopravy. Cestujúci budú môcť cestovať 
na jeden lístok mestskou hromadnou do-
pravou, vlakmi i autobusmi.
 Poslanci rovnako schválili aj 
zoznam spoločných zastávok a želez-
ničných staníc. V Bratislave ich je 41, 
vlakové linky, ktoré budú súčasťou pro-
jektu, dostanú v označení písmeno „S“.
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Z radnice
  V  súvislosti  so  zámerom 
vybudovať  most  pre  chodcov 
a  cyklistov  cez  rieku  Moravu 
do  Rakúska  vyhlásila  Devínska 
Nová Ves obstarávanie pre pro-
jekt  stavebného  povolenia  Cyk-
lomost  Schlosshof  -  Devínska 
Nová Ves.
  Devínska  Nová  Ves  ráta  
s  vypracovaním  projektu  
v  roku  2010  a  súťažné  pod-
klady  poskytne  do  30.  no-
vembra  2009.  Zverejnenie 
“javascript:void(0)”  ponúk 
sa  uskutoční  9.  decembra  
v  zasadačke  miestneho  úradu  
v  Devínskej  Novej  Vsi.  Pred-
pokladaná  cena  zákazky  je 
30 000 eur.

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov
Rozpis pristavenia kontajnerov Denovy pre občanov DNV v tomto roku

04. - 07.12. – Na hriadkach, Delená(pri kurtoch), Pavla Horova 3-7

11. - 14.12. – križovatka Poniklecová - Bleduľová, Jána Poničana 1-3, Slovinec

18. - 21.12. – Jasencová pri trafostanici, Ľubovníkova, Š. Králika 6-8

POMÔŽTE, AK STE BOLI SVEDKOM NEHODY
  Policajti žiadajú o pomoc pri hľadaní svedkov dopravnej nehody. Stala sa 30. júla minulého roku, ráno 
krátko po piatej, v mestskej časti Bratislavy Devínska Nová Ves. Konkrétne na križovatke ulíc Eisnerova 
a Jána Smreka. Vodič osobného motorového vozidla VW Caddy nedal prednosť v  jazde motocyklistovi 
idúcemu po hlavnej ceste a došlo k stretu. Pri tejto dopravnej nehode motocyklistu spadol, pričom utrpel 
ťažké zranenia.
  Akékoľvek informácie k tejto dopravnej nehode zatelefonujte na bezplatnú policajnú linku 158  alebo 
na telefónne číslo 0961 034 641.

Výsledky rokovania miestneho zastupiteľstva zo 48 týždňa sa nám nepodarilo získať. 
Možno budú v budúcom čísle. r

V  utorok  1.  decembra  navštívili  Devínsku  Novú  Ves  J.E.  Stjepan  Mesič,  prezident  Chorvátskej  
republiky a J.E. Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky. 
  V múzeu kultúry  Chorvátov na Slovensku sa zúčastnili prezentácie  prvej antológie slovenskej 
poézie v chorvátskom jazyku CRNA VIOLINA (Čierne husle) spisovateľa Ludviga Bauera.

DOBRÁ RADA NAD ZLATO ••• DOBRÁ RADA NAD ZLATO ••• DOBRÁ RADA NAD ZLATO •••

e jej možné čeliť? Rád i návodov je iste 
veľa. Nám sa dostalo do rúk niekoľko 
riadkov a niekoľko súvetí, ktoré hovoria 
o tom ako je možné sa s ochorením po-
pasovať.

(tento článok je z pripravovanej knihy I. 
Bukovského „Nová mini encyklopé-
dia prírodnej liečby“, ktorá by mala 
prísť na trh koncom novembra 2009) 
chrípka (influenza)

Čo to je? 
 Chrípka je vysoko nákazlivé víruso-
vé ochorenie s náhlym začiatkom, vyso-
kou horúčkou a postihnutím dýchacích 
ciest. Pravidelne bývajú prítomné bolesti 
kĺbov a svalov, prípadne bolesti hlavy. 
Prenos ochorenia sa uskutočňuje kva-
pôčkovou nákazou a inkubačná doba 
je 1-3 dni. Toto ochorenie sa od iných in-
fekcií dýchacieho systému líši tým, že na 
začiatku prevládajú celkové príznaky a 
príznaky zo strany dýchacieho systému 
sa pridružia až neskôr. Chrípka je riziko-
vá najmä svojimi komplikáciami ako je 
napríklad zápal pľúc, postihnutie srdca 
alebo nervového systému.

Prečo vznikne?
 Ochorenie spôsobuje orthomyxo-
vírus, ktorého typickou vlastnosťou je 
veľká variabilita antigénnych vlastností. 
Táto spôsobuje opakované epidémie 

v 1 – 3-ročných intervaloch (menšie 
zmeny v antigénnych vlastnostiach = 
drift) alebo pandémie v asi 10-ročných 
intervaloch (zásadné zmeny antigénnej 
štruktúry = shift). Prenáša sa slinami, dý-
chaním, kýchaním, kašľaním, dotykmi 
špinavých rúk, materským mliekom.

Úprava výživy pri chrípke
• ak to dokážete, prvý deň – dva 
neprijímajte žiadnu potravu, prípadne 
jedzte len ovocie, zeleninu a pite čerstvé 
zeleninové šťavy a veľa tekutín – má to 
výrazný imunostimulačný účinok, 
• ak nedokážete držať tento terape-
utický pôst, dodržiavajte výživové od-
porúčania na posilnenie imunity podľa 
prílohy na konci knihy,
• pitný režim je veľmi dôležitý – je-
den z najlepších nápojov počas angíny 
je čaj lapacho a čaj z kvetu bazy (môže-
te ich aj kloktať, ale po kloktaní tekutinu 
neprehĺtajte), 
• naturálna ryža, ovsené vločky, hli-
va ustricovitá, banány, šošovica, kukuri-
ca – to sú potraviny, ktoré obsahujú prí-
rodné beta-glukány s imunostimulačným 
účinkom vo veľkom množstve, 
• jedzte čo najviac sezónneho ovo-
cia (v zime, samozrejme, aj citrusy), kto-
ré obsahuje veľa flavonoidov a vitamínu 
C – podľa prílohy, 
• jedzte potraviny bohaté na karo-
tenoidy – podporujú hojenie a imunitu 
slizníc (v prílohe na konci knihy), 
• 1 – 2-krát denne si pridávajte do 
jedla alebo čaju štipku čili (mletej páli-
vej papriky) – podporuje očisťovanie 
dýchacích ciest, 
• počas infekcie chrípkovým vírusom 

neužívajte žiadne doplnky a lieky s ob-
sahom železa – podporuje tvorbu voľ-
ných radikálov a môže výrazne zhoršiť 
priebeh ochorenia, 
• nekonzumujte žiadny alkohol – je 
to hypertonický roztok, ktorý poškodzu-
je sliznicu a zhoršuje jej hojenie.
 
Špeciálna podpora liečby chrípke
• zinok: počas prvých troch dní in-
fekcie cmúľajte pastilky s obsahom zin-
ku 5 – 15 mg v jednej pastilke každé 
3 – 4 hodiny (napr. Zinc lozenges od fy 
Jamieson), 
• alebo užívajte zinok v tabletkách: 
50 – 100 mg denne prvých 7 dní, po-
tom 30 mg/deň,
• zinok neužívajte spolu s citrusmi 
alebo šťavami z citrusov – oslabujú jeho 
účinok, 
• v zahraničí už existuje aj úspešne 
odskúšaný zinok vo forme gélového 
spreju do nosa - veľmi účinne podporuje 
liečbu infekcií horných dýchacích ciest 
pri týchto zvýšených dávkach je osobit-
ne dôležité, aby ste uprednostnili pikoli-
nát alebo glukanát zinku, pretože síran 
železnatý dráždi žalúdok. 
• baza čierna: podľa kapitoly Baza 
čierna – užívajte najmä extrakt (už ste si 
ho pripravili do zásoby?) 
• zázvor: užívajte ho podľa infor-
mácií v kapitole Zázvor – je to skutočne 
jedna z najlepších vecí, aké môžete pre 
seba počas chrípky urobiť (aj preventív-
ne, keď niekto z rodiny bez ohlásenia 
chrípku domov donesie).
• cesnak: 2 na jemno pokrájané 
strúčiky zapite pohárom vody – dávku 
zopakujte 2 – 3-krát denne, 

• v žiadnom prípade neužívajte suro-
vý cesnak nalačno 
alternatíva: cesnakové tobolky alebo 
kapsle – podrobnosti v kapitole Cesnak 
cesnak neužívajte spolu s probiotikami 
– dramaticky zhorší ich vyhliadky na 
prežitie,
• selén: 100 – 200 mikrogramov 
denne prvých 5 – 7 dní, potom ešte týž-
deň 100 mikrogramov/deň
• probiotiká: 4 – 10 miliárd baktérií 
v jednej dávke 3-krát denne s jedlom 
(podrobnosti v kapitole Probiotiká) 
• echinacea: podľa informácií v ka-
pitole Echinacea 
• cmúľajte skorocelové pastilky 
s materinou dúškou bez cukru (fa 
dr.Müller): každé 3 – 4 hodiny 
• vitamín C: 200 – 500 mg s kaž-
dým denným jedlom – len ak nemôžete 
prijímať prirodzené zdroje vitamínu 

Čo ešte môžete urobiť a zvážiť?
buďte etickí – nešírte chorobu ďalej! 
umývajte si čo najčastejšie ruky – chrá-
nite iných, ale aj seba (predstavte si, 
ako si prstami, v ktorých ste práve držali 
vreckovku alebo do ktorých ste si práve 
kýchli, šúchate oči, ktoré vás bolia a sl-
zia – vírusy sa vám dostávajú do očí a 
vy stále a dookola infikujete sami seba, 
váš imunitný systém sa nestačí čudovať 
odkiaľ to stále prichádza  
aspoň počas prvých dní infekcie použí-
vajte svoj vlastný, oddelený uterák, po-
hár a príbor, spite sami (ak je to možné), 
žiadna práca, žiadne návštevy – najmä 
rodičov a starých rodičov pokojne ne-
chajte pár dní bez seba a svojho vírusu .

Pokračovanie v budúcom čísle.

(pokračovanie z minulého čísla)



 DEVEX 3

na zamestnanosti na Slovensku. Na sta-
vebných prácach a inštaláciách techno-
lógií sa bude podieľať približne 1 800 
ľudí, “ uviedol A. Tostmann. K tomu sa 
neskôr pridajú pozitívne vplyvy v do-
dávateľskej sfére, kde vznikne približne 
7 000 nových pracovných miest. Z toho 
viac ako polovica priamo na Slovensku. 
 Prvé vozidlá nového modelového 
radu opustia výrobný závod v roku 2011 

V nedeľu 29. 11. 2009 sme boli s man-
želkou a rodinou na prechádzke po cyk-
lochodníku pri rieke Morave. Na naše 
prekvapenie, pri novom protipovodňo-
vom múre, na jeho začiatku, v zákrute 
na Devín sa usilovne pracovalo. Robot-
níci tam budovali akúsi jamu na zachy-
tenie dažďovej vody. Odtok z tejto jamy 
napájali na stávajúce kovové potrubie 
priemeru asi 600 mm, ktoré je v zemi 
a smeruje do rieky Morava. Pristavil som 
sa pri tých montéroch a tu vznikol nasle-
dujúci rozhovor: 
Ja: - od narodenia tu žijem v Devínskej 
Novej Vsi, ale vôbec som netušil, že tu je 
také potrubie na odvod dažďovej vody.
Oni: - ale veď to aj tak nefungovalo, 
lebo to potrubie bolo upchaté betónom.
- To chápem, veď komunisti sa báli, 
že im niekto ujde z blahobytného socia-

lizmu do zahnívajúceho kapitalizmu.
- Ale ono to nebude fungovať, lebo 
to potrubie je stále upchaté.
-  Však ho hádam prečístíte, či nie?
- My nie! To nie je náš problém, my 
tu staviame túto „jímku“. 
- Ale na čo to potom napájate na to 
potrubie, keď je upchaté?
- Lebo tak je to v projekte.
- Aha ...

A naviac som sa už vtedy nezmohol.
Teraz ale by som chcel vyzvať zodpo-
vedných a oprávnených, či už na Magis-
tráte alebo na Miestnom úrade. Prosím 
Vás, zájdite na tú stavbu a zjednajte 
nápravu. Nedovoľte, aby Kocúrkovo po-
kračovalo aj takmer 140 rokov po smrti 
jeho autora Jána Chalúpku.

Ferdinand Milošovič

Tiež kultúra Správne zátišie pred zimou

a poputujú zákazníkom po celom svete. 
Modely značiek Volkswagen, Seat 
a Škoda budú k dispozícií v trojdvero-
vom a päťdverovom prevedení. 
 Začatie výroby tejto novej rady vní-
ma premiér Robert Fico ako celkom pri-
rodzený darček k dvadsiatemu výročiu 
pôsobenia značky Volkswagen na Slo-
vensku.

V spoločnosti Volkswagen Slovakia projektu New Small Family položili základný kameň 
Pokračovanie zo strany 1.

Slovo majú Novoveštania
KOCÚRKOVO POKRAČUJE AJ V TREŤOM TISÍCROČÍ?

Zrnko na dnes: Každá závislosť zbavuje slobody
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ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

 Devínska Nová Ves, Hradištná 43, 841 07 Bratislava
Tel. 02/64 77 00 33, e-mail: propagacia@zoznam.sk,
 istracentrum@stonline.sk, www.devinskanovaves.sk

5. 12.  16. hod. Vianoce s Kobylkou
- bližšie informácie a predaj vstupeniek – oranizačná vdúca 

súboru Eleonóra Boďová, Od 16.000 vo veľkej sále Istra centra
6. 12. Mikuláš náš

- od 17.00 h príchod Mikuláša
- ďalej účinkujú „ DFS Kobylka, DFS Grbarčieta, 

FS Črip, Mažoretky TINA a ďalší
miesto: otvorené priestranstvo pred ZŠ Bukovčana

7.,  9. a 10. 12.  Vôňa Vianoc
- ukážky zdobenia medovníkov a výroby oplátok

miesto: - priestory Knižnice Istra Centra, Istrijská 6, 14.00-17.00 h
9. 12.  Ale, ale pani plukovníková

- divadelná hra Bengta Ahlforsa v podaní 
divadelného súboru Forbína pri ZUŠ v DNV

vo veľkej sála IC, od 18.00 h, vstupné: 1 € (30,126 Sk )
11. 12. Stretnutie pod jedličkou

- predvianočné posedenie jubilantov so starostom MČ DNV
vo veľkej sále IC od 14.30 h., vstup  len pre pozvaných

12. 12. Vianočné posedenie
- vianočné posedenie Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov 

na Slovensku, vo veľkej sále Istra Centra od 15.00 h
13. 12.  Vianočné stretnutie

- vianočné stretnutie  Miestnej organizácie zdravotne 
postihnutých občanov SR (náhradný termín)

 vo veľkej sále Istra Centra od 15.00 h
15. 12.  Vianočný koncert ZUŠ

- vianočný koncert žiakov a pedagógov Základnej 
umeleckej školy v Devínskej Novej Vsi

 vo veľkej sále Istra Centra od 18.00 h, vstup voľný
19. 12.  Tanečný večierok

- predvianočné stretnutie s programom TC Eleganza od 17.00 h
- bližšie informácie u p. Bačiaka – vedúceho 

TC Eleganza, www.eleganza.sk
20. 12. Zhodnotenie činosti Miestneho odboru Matice slovenskej

- slávnostné stretnutie s hodnotením roka 2009 
MO Matice slovenskej DNV , 15.00-17.00 h

 TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA 

Turistická informačná kancelária, Devínska Nová Ves
Istrijská 49, P.O.BOX 33, 841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava,

www.tikdnv.sk, zlochova@tikdnv.sk
Hodiny pre verejnosť: Po, St, Pi: 13.00-17.30 h., 

Ut, Štv: 9.00-12.30 h. - 13.00-17.30 h
5. 12. Adventný Schloss Hof

autobusový výlet na vianočné trhy na majeri rakúskeho zámku Hof
 Účastnícky poplatok: 7,30 € (219,92 Sk), 

vstupné (nad 18 r.) 2,00 € (60,25 Sk)
TIK DNV, Istrijská 49 o13.00 h.
12. 12.  Vianočná Viedeň

autobusový výlet na viedenské vianočné trhy 
Účastnícky poplatok: 10 € (301,26 Sk)

TIK DNV, Istrijská 49 o10.00 h.
31.12.2009   Silvestrovská vychádzka na Devínsku Kobylu

tradičná vychádzka na Devínsku Kobylu s výkladom sprievodcu 
TIK DNV, Istrijská 49 o 10.00 h.

Sláveniu Vianoc 
 vtlačilo v našom kultúrnom 
p r i e s t o r e  o s o b i t ú  t v á r 
kresťanstvo. Podľa tradície 
prebratej zo židovstva slávia 
kresťania veľké sviatky už 
večer pred ich skutočným ter-
mínom. 

 Preto máme Štedrý večer 
24 .  decembra a polnočnú 
svätú omšu v noci z 24. na 25. 
decembra. K slávnostne prestre-
tému stolu si ľudia sadali podľa 
starého zvyku po objavení sa 
prvej hviezdy na oblohe. “Keď 
neskoršie zasadneme, budeme 
v lete meškať s robotou,” pri-
pomínalo sa v dedinských do-
moch. Po večeri sa deti rozbehli 
po susedoch spievať pod okna-
mi koledy, za čo ich v každej 
rodine počastovali vianočnými 
dobrotami. 
 Slávnostná atmosféra vr-
cho l i la  po lnočnou  svä tou 
omšou,  ktorá patr i la medzi 
najnavštevovanejšie.

Jedna vstupenka 
do siedmich 
múzeí v meste
 B r a t i s l a v č a n i a  m ô ž u 
dostať pod stromček zau-
j ímavý darček. S lovenské 
národné múzeum začína pre-
daj Spoločnej vstupenky do 
bratislavských múzeí SNM.

 „Návštevníci si ju môžu 
zakúpiť v pokladniach od 
24 .  novembra 2009 a je j 
platnosť bude šesť mesiacov. 
Cieľom vytvorenia vstupenky 
je ponúknuť návštevníkovi 
možnosť spoznať všetky ob-
jekty patriace pod Slovenské 
národné múzeum na území 
Bratislavy a navštíviť ich za 
veľmi výhodných podmienok.
 
 Cena vstupenky je ro-
zdelená do troch kategórií 
– riadna (jednotlivec) za 10 
eur; zľavnená (deti, študenti, 
dôchodcovia) za 5 eur; rodin-
ná vstupenka (výhodná pre 
návštevníka pri modeli dvaja 
dospelí a tri deti) stojí 33 eur.
 
 Medzi zaujímavosti projek-
tu patrí iste aj to, že vstupenka 
je prenosná, že platí 6 me-
siacov a platí aj pre múzeum 
v Devínskej.

r

Program kina DEVÍN
v Devíne (nie v Devínskej)

8.a 9. 12. O 17,30 h.  
OBLaČNO, 

MIESTaMI FaŠíRKY 

9. 12. O 19,00 hOD. 
OPERÁCIa DUNaJ 

FOTOFÓRUM 2009
Ušľachtilú myšlienku sa podujali 
pripraviť organizátori, Istra centrum 
a SNM – Múzeum kultúry Chorvá-
tov na Slovensku, otvorením výstavy 
fotografií pri príležitosti mesiaca 
fotografie, v priestoroch múzea 
na Istrijskej.
 Na jednej strane dostali prí-
ležitosť fotografisti, ktorých  17, či 
osemnásťtisícovej Devínskej môže 
byť veľa, na druhej dostali príle-
žitosť obyvatelia vidieť, porovnať, 
inšpirovať sa.
 Dvadsať jeden autorov prihlá-
silo 421 svojich prác.  Z tejto po-
nuky porota vybrala 44 fotografií 
od štrnástich autorov. A...nie sme 
síce špecializovaní odborníci, ale 
z toho, čo sme videli, sa nám väčši-

na vystavených prác páčila a páči-
la sa aj iným návštevníkom, ktorých 
sme oslovili.
 Možno by bolo vhodné pri 
vstupe dostať akéhosi sprievodcu, 
zámer organizátorov, alebo avizo-
vané sekcie pre tento prvý ročník 
a plány do budúcich ročníkov...ale 
to sú otázky, ktoré vyvstávajú vždy 
pri začiatkoch či prvotinách. Ba, 
ktosi z návštevníkov prejavil záujem 
mať doma práve tento obrázok 
z výstavy, len sa o možnosti kúpy 
nedozvedel.
 Dobrá myšlienka sa teda vyda-
rila a možno dúfať, že otvorila cesty 
pre ďalšie podujatia. Aj v oblasti fo-
tografie.

r



 DEVEX 5

Melánia EBNEROVÁ
Mária HANYOVÁ
Maroš MORÁVEK

Františka MIKLETIČOVÁ
Nech odpočívajú v pokoji!

Dňa 6. 12. 2009 uplynie
neuveriteľných 15 rokov

odo dňa, kedy nás 
navždy opustil

náš drahý a milovaný 
manžel, otec

Janko Mader
Nezabúdame naňho...

Stále je tu v našich 
myšlienkach s nami.

Aspoň tak sa s ním delíme
o naše radosti a starosti...

Kto ste ho mali radi ako my,
spomeňte si naňho v tento deň.

Manželka, deti, vnúčatá

Karolína Vicenová
Marek Horecký
René Colloseus

David Bradley Pudelka
a Natália Bafiová

Mário Pšik
a Katarína Danielová

Martin Jankovič
a Michaela Letovancová

Gratulujeme

Vo štvrtok 19. 11. 2009 
odišla z našich radov

Mária HANYOVÁ
Nedožitých takmer 80 rokov 

prežila neustále 
v službe iným. 

Ako zdravotná sestra najskôr 
v ambulanciách lekárov, 

ale i v Sociálnej komisii MNV, 
ako dôchodkyňa sa starala 
o starých a menej vládnych, 

ako členka Slovenského 
červeného kríža 
nechýbala vari 

na žiadnom 
podujatí v Devínskej. 

Právom prevzala tento rok 
ocenenie Osobnosť roka 2009 

od MČ DNV.
Rozlúčili sme sa s ňou v utorok 

24. 11. 2009 na miestnom
cintoríne v Devín-

skej Novej Vsi.
Nech odpočíva v pokoji, 

ktorý celý život rozdávala.

Odišli z našich
radov Spomienka

Uvítali sme

Zosobášili sa

Kontrolovať!
	 Najmä	starším	spoluobčanom	odporúčame	po	každom	nákupe	kontrolo-
vať	účtenku!	Doba	je	taká,	aká	je,	aj	uponáhľaná	aj	plná...	všelijakých	nástrah.	
A	môže	sa	stať...	aj	nechtiac...
	 V	utorok	17.	11.	sme	nakupovali	na	 tzv.	TOTÁLNY	VÝPREDAJ	až	do	50	
%	v	ZŠ	I.	Bukovčana.	Sused,	má	už	takmer	osemdesiat,	dostal	za	úlohu	kúpiť	
župan,	idú	predsa	Vianoce.	V	ponuke	bol	za	4,95.	Kúpil	ešte	dve	drobnosti,	
zaplatil	a...	až	doma	rodina	zistila,	že	za	župan	v	cene	4,95	eur	zaplatil	8,27.	
Mal	smolu,	neprekontroloval	účtenku	pri	pokladni.	Nechce	sa	veriť,	že	pri	ta-
kýchto	zákazníkoch	v	staršom	veku	si	predávajúci,	čo	zavíta	do	obce	raz	za	
čas,	trúfne.	Možno	šlo	o	omyl.	(Drahý	omyl).	

ika

	 Články	 Milana	 Jambora	 v	 De-
vexe	 si	 prečítam	 rád.	 Je	 v	 nich	 veľa	
pravdy.	 Prekvapuje	 ma	 však,	 že	 si	
niektoré	 závažné	 informácie	 neoveru-
je,	 čím	 sa	 dopúšťa	 zavádzania	 čita-
teľov	Devexu.	Dovoľujem	 si	 poopraviť	
niektoré	 jeho	 tvrdenia	 z	 čísla	 15,	 kto-
ré	 vyšlo	 9.10.2009.	 V	 článku	 Čo	 ma	
trápi	postrehy	zo	života	DNV	I.,	v	časti	
„3.Tenisové	 kurty	 v	DNV“	uvádza,	 že	
som	podpísal	 nájomnú	zmluvu	na	 rok	
2009	 na	 tenisové	 kurty	 na	 Delenej	
ulici	 ešte	 počas	 výberového	 konania.	
Pre	 spresnenie	 uvádzam,	 že	 nájomná	
zmluva		na	prenájom	kurtov	na	sezónu	
2009	 bola	 podpísaná	 18.	 decembra	
2008.	 Cena	 mesačného	 prenájmu	
bola	 dohodnutá	 na	 200	 eur.	 Až	 ná-
sledne	v	 januári	2009	bolo	zahájené	
výberové	 konanie	 na	 dlhodobý	 pre-
nájom	 tenisových	 kurtov.	 Do	 súťaže	
sa	prihlásili	traja		a	nie	piati	uchádza-
či.	 	 	 	Dozorná	 rada	DNV	ŠPORT	27.	
apríla	2009	zrušila	výberové	konanie	
na	dlhodobý	prenájom	tenisového	are-
álu	s	ohľadom	na	pripravovanú	zmenu	
Štatútu	hlavného	mesta	Bratislavy,	kto-

rá	 predpokladá	 prechod	 niektorých	
pozemkov	a	zariadení	do	majetku	mes-
tských	častí.	
	
Ďalej	 Milan	 Jambor	 uvádza,	 že	 som 
písomne rezignoval na funkciu ko-
nateľa DNV ŠPORT.	Zaujímavé	je,	že	
o tom nič neviem.	 To	 si	 pisateľ	 člán-
ku	 asi	 pomýlil	 s	 mojím	 informovaním	
členov	 Valného	 zhromaždenia	 DNV	
ŠPORT	o	mojom	úmysle	odísť	do	riad-
neho	dôchodku.	Bolo	mi	prisľúbené,	že	
moje	 nástupníctvo	 vo	 funkcii	 konateľa	
DNV	ŠPORT	bude	doriešené	do	konca	
roku	2009.
	
Milanovi	 Jamborovi	 vcelku	 fandím	
a	pokiaľ	mu	môžem	poradiť,	tak	mu	od-
porúčam,	aby	si	svoje	informácie	pred	
zverejnením	 overoval	 na	 dôveryhod-
ných	miestach.	V	prípade	DNV	ŠPORT	
ich	 rád	 vždy	 poskytnem	 komukoľvek	
na	 telefónnom	 čísle:	 0905	 209225	
v	akomkoľvek	čase,	alebo	prostredníc-
tvom	e-mailu:dnvsport@stonline.sk.

Ing.	Marián	Jurčák
konateľ	DNV	ŠPORT.

ˇSpolocenská kronika

Rozlúcili sme sa

K postrehom z Devínskej



FUTBALISTI a DNV šport

DEVEX 6

 Mestská časť DNV v spolupráci 
s FCL DNV zorganizovali 17. 11. 2009, 
v deň keď si celá naša spoločnosť pri-
pomínala 20. výročie „Nežnej revolú-
cie“  už 3. ročník futbalového turnaja 
prípraviek – detí, roč. narodenia 2000 
a mladší. 
 V telocvični Základnej školy Pavla 
Horova 16. turnaja prípraviek sa zú-

častnilo 7 mužstiev: FCL DNV „A“, FCL 
DNV „B“, Žolík Malacky, FK Šamorín, 
OŠK Marianka, FC Zohor a ŠKP Inter 
Dúbravka. 
 Mužstvá turnaj odohrali v dvoch 
skupinách systémom každý s každým, 
podľa platných pravidiel futbalu. 

 Celkovým víťazom turnaja a po-
hára mestskej časti DNV pre rok 2009 
sa  stalo mužstvo prípravky FK Šamorín, 
ktoré vo finálovom zápase vyhralo nad 
domácim mužstvom FCL DNV „A“ v po-
mere 3 : 1. V zápase o tretie a štvrté 
miesto sa v riadnom hracom čase ne-

rozhodlo o víťazovi, preto museli prísť 
na rad pokutové kopy. V nich bolo 
šťastnejšie mužstvo FC Zohor, ktoré tak 
skončilo tretie, na štvrtom mieste potom 
skončilo mužstvo ŠKP Inter Dúbravka. 
Na piatom mieste skončilo mužstvo Žo-
lík Malacky, na šiestom mužstvo OŠK 
Marianka a na siedmom mužstvo FCL 
DNV „B“.

 Najlepším strelcom turnaja bol 
hráč FK Šamorín Alexander Singho-
fer, ktorý na turnaji nastrieľal 7 gólov,  
najlepším hráčom celého turnaja bol 
hráč Žolík Malacky Patrik Haramia, a  
najlepším brankárom turnaja hráč FCL 
DNV  Andrej Vikartovský. 

 Futbalový turnaj zabezpečili spon-
zorsky: Mestská časť DNV, Corect 
Betóno, s. r. o., Palacinkáreň „Stupka“, 
reštaurácia „Istria“, W hotel, reštaurá-
cia „U Michala“. 

JUDr. František Baňas, zástupca 
starostu MČ DNV a organizátori turnaja

7. liga
16. 11. 2009 STK Devínska Nová Ves A – STK Blatné C 15 : 3
(Krajča – Srnak M. 3 : 0, Svitok – Turiak 3 : 1, Bilský – Čapla 3 : 0,  Čabala – Srnak S. 3 : 0,
Svitok – Srnak M. 2 : 3, Bilský – Turiak 3 : 0, Čabala – Čapla 3 : 0,  Krajča – Srnak S. 3 : 0, 
Bilský – Srnak M. 3 : 1, Čabala – Turiak 3 : 1, Krajča – Čapla 3 : 0,  Svitok – Srnak S. 3 : 0,

Arpa – Srnak M. 3 : 0, Krajča – Turiak 2 : 3, Svitok – Čapla 3 : 0,  Bilský – Srnak S. 3 : 0)

19. 11. 2009 STK Vinosady B – STK Devínska Nová Ves B 8 : 10
(Dugovič – Ferenčík 1 : 3, Achberger - Moravec 1: 3, Bagin – Dranga 3 : 0, Gaži -  Dragúň 2 : 3,
Achberger – Ferenčík 2 : 3, Bagin – Moravec 3: 0, Gaži - Dranga 1 : 3, Dugovič – Dragúň 1 : 3,
Bagin – Ferenčík 3 : 2, Gaži – Moravec 1 : 3, Dugovič - Dranga 3 : 2, Achberger – Dragúň 0 : 3,
Gaži – Ferenčík 3 : 0, Dugovič – Moravec 3 : 1, Achberger - Dranga 1 : 3, Bagin – Dragúň 3 : 0)

Družstvo Kôl Výhry Remízy Prehry Zápasy Body

1. DNV A 7 7 0 0 112 : 14 21

2. D. Lužná B 7 6 1 0 89 : 37 20

3. Educo D 6 5 0 1 71 : 37 16

4. DNV B 7 4 0 3 66 : 60 15

5. Vinosady D 6 4 0 2 61 : 47 14

6. Spoje C 6 4 0 2 58 : 50 14

7. Trnávka 6 3 1 2 69 : 39 13

8. Blatné C 8 2 1 5 64 : 80 13

9. Most B 6 3 0 3 59 : 49 12

10. Malacky C 7 2 1 4 59 : 67 12

11. Pezinok G 7 1 0 6 28 : 98 9

12. Pezinok F 7 0 0 7 13 : 113 7

13. Vinosady C 6 0 0 6 25 : 83 6

FUTBALOVÉHO   TURNAJA   PRÍPRAVIEK

VÍŤAZOM ŠAMORÍN

Tak načo vznikla (zakladala sa) 
taká eseročka, ktorá po dvoch troch 
rokoch neplní základné povinnosti 
na vykonávanie ktorých vlastne 
vznikla. 
 Ďalej sa chcem opýtať... prečo 
ste neuviedli aké práce si ja zjedná-
vam na štadióne namiesto výkonu 
svojej práce? Lebo aké ste zjed-
návali vy môžem povedať nahlas. 
Keď sa mala robiť letná údržba 
ihriska (počas letnej prestávky) 
zjednali ste jej prenájom (na soboty 
a nedele) na turnaj. Vraj ste zháňali 
financie na platy hospodárov. 
Radšej nebudem hovoriť ani o ab-
sencii pracovnej obuvi a odev 
pre hospodárov. Len na okraj mi 
dovoľte poznamenať, že futbalový 
klub Lokomotíva DNV mala 
eminentný záujem vo vlastnej 
réžii zrealizovať aspoň časť 
najnutnejších prác, ale nebolo 
mu to umožnené (kvôli spomínaným 
prenájmom na turnaj). 
 Na záver mi dovoľte niekoľko 
slov o Dedinskom turnaji. Obno-
vil som jeho tradíciu v roku 1990. 
Usporiadateľom Dedinského tur-
naja (presnejšie povedané teraz 
turnaja „Memoriál Juraja Tótha“) 

je futbalový klub Lokomotíva DNV 
a mestská časť DNV, pričom ri-
adením tohto turnaja som bol pover-
ený. Už od tejto doby sa družstvá 
skladali po 3000 Sk (teraz 100 
eur) na 1 mužstvo ako štartovný 
vklad na úhradu nákladov spojené 
s turnajom. Ale akým kľúčom ste 
sa dopracovali k sume 180 eur za 
prenájom ihriska pre tento turnaj vy, 
je mi záhadou. Prečo ste nepýtali 
nájom za ihrisko na uskutočnenie 
Dedinského turnaja (turnaja našich 
obyvateľov) tri ročníky predtým? 
Alebo to robíte tak vždy, že najprv 
necháte záujemcom využiť ihris-
ko a potom mu oznámite koľko 
zato? Zároveň sa pýtam, že čo 
má spoločné moja mzda s Dedin-
ským turnajom? Alebo mám tomu 
rozumieť tak, že keby som nebol 
zamestnanec DNV Športu ja, 
zadržali by ste toto tzv. nájomné fut-
balovému klubu Lokomotíva DNV?
 Dovoľte mi preto požiadať vás, 
aby ste prestali zavádzať čitateľskú 
verejnosť a futbalových fanúšikov.                   

Ivan Kolenič
hospodár na štadióne

Šport aj na 8 strane.

Dokončenie z minulého čísla.



DEVEX 7

Inzercia -  Cenník:  1 znak = 0,05 € ,  1/16 str .  = 25  € ,  1/8 str .  = 50  € ,  1/4 str .  = 100  € ,  1/2 str .  = 200  € ,  1 s tr .  = 400  € .  1 cm2 =  0,85  € . 
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zľavy:  t r i  uverejnenia za sebou 5% ,  pri  päť a viac 10% ,  celoročné 20% .  Ponuka detských vecí bezplatne. 
Z a m e s t n a n i e  h ľ a d á m :  z ľ a v a  5 0 % .  P r í p l a t k y :  1 .  s t r a n a  +  1 0 0 % ,  p o s l e d n á  s t r a n a  +  5 0 % ,  i n á  a k o  i n z e r t n á  s t r a n a  ( 6 , 7 )  +  3 0 % .  
I n z e r c i a :  e - m a i l :  d e v e x @ b a . n e t l a b . s k ,  p o š t o u :  D e v e x ,  8 4 1  0 7  B r a t i s l a v a ,  K a l i š t n á  9 ,  t e l . :  0 9 0 3  4 2 9  4 8 5

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTREBY, 
rozličný tovar, darčeky.

Na grbe 55. Tel: 6477 4642
• Dovolenka na chate v Tatrách.  
Lokalita Hybe. Tel: 0903 105 924, 

www.chata10.szm.sk
• Kto daruje vyradené drevené  
lavice do záhrady. 

Tel: 0903 429 485
• Vezmem do prenájmu garáž 
v Devínskej Novej Vsi.

Tel: 0915 995 519
• Predám garáž v Devínskej Novej 
Vsi pri Volkswagene J. Jonáša. 
Cena dohodu.   

Tel: 0905 200 480
• Výhodné poistenie auta 
Júlia Suchová okresný manager
KOOPERATIVA, poisťovňa, a.s. 

mobil:  0905 977 058
e-mail: suchova@koop.sk

sangria@stonline.sk

01 - Kúpa
02 - Predaj
03 - Voľné miesta (ponúka, hľadá)

04 - Služby (ponúka)

05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

Aké sú konkrétne výhody 
stavebného sporenia?
Ako je spomínané v úvode, staveb-
né sporenie je veľmi výhodným 
a pritom bezpečným zhodnocova-
ním peňazí. Okrem bežného úro-
ku, ktorý je vo výške 2%, prispieva 
na vklady štát štátnou prémiou až vo 
výške 12,5%, okrem toho je možné 
získať za prvý rok sporenia aj ďalší 
dodatočný úrok až vo výške 4%.

Ako je možné získať 
uvedené percentá?
Dvomi percentami sa úročia všetky 
vklady, ktoré sú na účte rovnako 
ako vklady v banke. Štátna prémia 
sa pripíše na účet sporiteľa vždy 
začiatkom roka vo výške 12,5% 
vkladov vložených v minulom roku. 
Je pritom jedno, či klient vkladal 

peniaze na účet pravidelne počas  
roka, alebo jednorazovo. Maximálna 
štátna prémia je 66,39 eur a klient  
ju dostane, keď vloží na účet ročne  
aspoň 532 eur. Ďalšia výhoda je,  
že štátna prémia nepodlieha zdane- 
niu.

Kedy možno s peniazmi 
na účte disponovať? 
Peniaze možno použiť už po dvoch  
rokoch na stavebné účely. Ak klient 
vydrží sporiť až 6 rokov, potom už  
peniaze môže použiť na akýkoľvek 
účel. Okrem toho je už po dvoch  
rokoch možné získať výhodný stavebný 
úver s úrokovou sadzbou už od 3%.  
Tí, ktorí potrebujú úver skôr, môžu  
požiadať o medziúver a to prakticky 
okamžite po zriadení stavebného spo-
renia.

Poskytuje vaša stavebná 
sporiteľňa nejaké výhody 
oproti iným stavebným 
sporiteľniam?
Áno. Naša sporiteľňa umožňuje uza-
tvárať tzv. rodinné zmluvy. Na jednej 
zmluve môžu sporiť manželia a až štyri 
deti. Štátnu prémiu môžu preto čerpať 
až na 6 osôb, pričom poplatok platia 
iba za vedenie jedného účtu. Spolu 
so zarátaním dodatočného úroku tak 
môže klient počas celého cyklu získať 
až  600 eur navyše.

Máte nejaké zvýhodnenie 
pre deti?
Áno, ak je uzatvorená zmluva o staveb-
nom sporení na dieťa, tak okrem spomí-
naných štandardných výhod získa klient 
zadarmo pre dieťa úrazové poistenie 
a poistenie pre prípad úmrtia rodiča. 

Kde sa dozvedia naši 
čitatelia ďalšie podrobnosti 
o stavebnom sporení 
vo vašej spoločnosti?
Základné informácie nájdu na webo-
vej stránke www.wustenrot.sk a sa-
mozrejme, som im k dispozícii aj ja. 
Kontakt na mňa sa nezmenil: 
zatko.wustenrot@gmail.com,
prípadne zavolať 
na číslo 0918 444 607,
0904 851 497.
Na záver ešte príjemné prekvapenie. 
Tí, ktorí so mnou  uzatvoria zmluvu 
o stavebnom sporení do konca roka 
dostanú darček pod stromček –  
okrem malého balíčka aj dovolenko-
vý šek pre dve osoby na bezplatné 
prenocovanie na 30 dní vo vybranej 
sieti hotelov na Slovensku aj v zahra-
ničí.

Stavebné sporenie – výhodná 
investícia pre mladých aj starých

Jedným	z	najvýhodnejších	spôsobov	zhodnocovania	financií	v	súčasnosti	je	stavebné	sporenie.	Okrem	bežných	
úrokov		naň	totiž	prispieva	aj	štát	štátnou	prémiou.	O	podrobnostiach	stavebného	sporenia	v	stavebnej	

sporiteľni		Wüstenrot	sme	sa	porozprávali	s	Ing.	Jánom	Žatkom.

02 - PREDAJ
• Predám nový stôl 80 x 80 cm, 
čerešňa. Tel: 0910 923 932
• Predám nový RD v Stupave. Cena 
115 000 eur. Tel: 0907-962 623,

 www.agrok.sk
• Predám Citroen C3, 1,4l s auto-
matickou prevodovkou, 48.000km, 
r.v.2004, 5900 EUR, 

Tel: 0905-549 247
03 - VOĽNÉ MIESTA

• Prijmeme vyučenú kuchárku. 
Tel: 5920 9110

04 - SLUŽBY
• TV servis Baláž – oprava tele-
vízorov. Na grbe 43. 
 Tel/zázn.. 6477 6963

05 - BYTY
• Predám 4 izb. byt na 
I. Bukovčana, rekonštrukcia, 2/8.
Tel: 0905 131 528, 0910 601 400

Rekondičné a Relaxačné Centrum
Termoakupresúrne masážne lôžka

P. Horova 12 na 1. poschodí, marekmraz@yahoo.com
trápia vás
 bolesti hlavy, chrbtice, rúk a nôh, kĺbov, cukrovka, žalúdočné
problémy, problémy so štítnou žľazou, bolestivá menštruácia,
šedý zákal a iné zdravotné problémy?

... príďte si k nám oddýchnuť, načerpať novú energiu,
relaxovať a vyriešiť svoje zdravotné problémy.

Otvorené: na telefonické objednávky
Cenník
kategória 1 vstup pernamentka - 5 vstupov
dospelí 7 € (210,88 Sk) 6 € (180,76 Sk)
dôchodcovia 4 € (120,50 Sk) 2,80€ (84,35 Sk)
študenti, deti

vianočná akcia-zľava 20%
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Z policajného
zápisnika

�
� �

• V stredu 18. 11. sa neznámy 
páchateľ vlámal do rodinného 
domu na Prímoravskej, kde ukradol 
digitálny fotoaparát Sonny v hod-
note 266 eur. Poškodením spôsobil 
škodu 400 eur na dome.
• V utorok 24. 11. oznámili, že 
neznámy páchateľ na Eisnerovej 
29 postriekal fasádu a poškodil 
niektoré súčasti domu. Škoda je 
vyčíslená na 1300 eur.
• O deň neskôr, zatiaľ neznámy 
páchateľ vytrhol dôchodkyni 
kabelku s hotovosťou, okuliarmi 
a načúvacím strojčekom.
• Vo štvrtok 26. 11. sa vlámal 
cez garáž do rodinného domu na 
Tehliarskej. Ukradol peňaženku 
s hotovosťou.
 OO PZ DNV

• V nedeľu 15. 11. hliadka polície 
našla u mladého muža igelitové 
vrecko s obsahom zelenej sušenej 
rastliny. Mladý muž uviedol, že ide 
o marihuanu. Nasleduje klasický 
spôsob vyšetrovania.
• V ten istý deň 15. 11. oznámil 
poškodený krádež šesť fliaš vína 
v chránenej oblasti Glavica. Škoda 
krádežou 60 eur, poškodením 100 
eur. 
• O deň neskôr 16. 11. v tej istej 
oblasti neznámy páchateľ ukradol 
modré osobné motorové vozidlo 
BMW 315 v hodnote 6700 eur.

NECHODIEVAJTE SAMI!
 Najmä po zotmení nechodievajte po uliciach sami. Staršie dámy 
nenavštevujte po zotmení cintorín. Kabelky nenoste voľne prehodené 
cez plecia vzadu, ale majte ich vpredu na očiach.
Tieto upozornenia nie sú bezdôvodné. V Devínskej opäť šarapatí ne-
známy zlodej.
Ba, a to sme sa dozvedeli od známeho, dobré je nastaviť pascu. Staršiu 
osobu nechať samu a ochranná partia známych, nech ju sleduje z prim-
eranej vzdialenosti tak, aby zlodeja mohla dolapiť.

vp

Reštaurácia U Michala v Devínskej Novej 
Vsi usporiada 12. 12. 2009 o 10°° h 
28. ROČNÍK TURNAJ V ŠNAPSERI

Systém súťaže:
Hrá sa na dva víťazné pumle, vylučovacím spôsobom, 
na jednu, alebo dve prehry. Podľa počtu súťažiacich.
Tešíme sa na vašu účasť
Prajeme vám veľa úspechov v turnaji
G. F.

• Vozidlom tímu je SEAT
- Už v názve seriálu SEAT GEN-
ERALI CUP je zastúpené vozidlo 
i hlavný sponzori. 
• A ciele? Podarilo sa 
sľúbené v úvode?
- Podarilo. Dovoľte mi však hovoriť 

v poradí. Naše vozidlá a naši 
jazdci štartovali na viacerých 
podujatiach. V pretekoch auto-
mobilov do vrchu v triede E1-2000 
bodovali: Viliam Liedl ml., Roman 
Maťašovský, Marcel Liedl.
• Ale aj...
- Ale aj Tomáš Maštalír a Janko Le-
hotský, hoci neabsolvovali všetky 
preteky zostávajú veľkými pri-
aznivcami tímu.
• Ostatné výsledky?
- V pretekoch automobilov na ok-
ruhoch v triede do 2000 druhé 
a tretie miesta obsadili Tomáš Liedl 
a Marcel Liedl.
• Toho majstra tajíte?
- Ale nie. Titul majstra Slovenskej 
republiky na okruhu v kategórii 
junior získal Tomáš Liedl. A na 
dôvažok v šprinte získal 4. miesto, 
a to štartovalo v tejto súťaži  18 
pretekárov. 
• Takže naozaj ciele 
splnené.

- Okrem toho je potrebné brať do 
úvahy propagáciu značky Seat, 
kde firma Presskam je výhradný 
predajca tejto značky a rovnako 
je potrebné priznať, že mechanici 
tímu získavajú nenahraditeľné 
skúsenosti, ktoré po pretekoch 

môžu využívať v servisoch firmy.
• Budúci rok?
- Okrem pravidelných podujatí 
spolu so Seat Generali sa plánuje 
tím zúčastniť viacerých vytrvalost-
ných pretekov, plánuje usporiadať 
prvé slovenské preteky na  novom 
okruhu Slovakia ring Orecho-
vej Potôni, ktoré by mali byť 
pokračovaním tradície Ceny Slov-
enska okruhových pretekov.
• To myslíte vážne?
-Celkom. Preteky už majú určený 
dátum 20. -  22. august 2010. 
V súčasnosti prebiehajú rokova-
nia s asociáciami okolitých štátov, 
predpokladáme účasť viac ako 
200 pretekárskych vozidiel, medzi 
ktorými nebudú chýbať ani ok-
ruhové špeciály zo série DTM.

   Informácií sme získali možno 
trochu viac, ale na dnes stačí. Viac 
prinesieme v budúcich číslach.

r

Novinári spovedajú 

storočného Rusa

- Aké máte najbližšie plány?

- Budem sa ženiť.

- Vo vašom veku?

- Ani sa mi nechce, ale 

otec ma núti...

•••

- V poslednom čase 

toľko pracujem, že to 

už ide na úkor pitia.

•••

- Existujú len dva názory – 

môj a ten nesprávny.

•••

- Pán doktor, potrebujem 

okuliare!

- To teda hej, toto je totiž 

stánok s hranolkami.

Tomáš Maštalír naďalej
zostáva...

Cieľom	 pretekárov	 AST	 PRESSKAM	 z	 Devínskej	 Novej	
Vsi	 pre	 rok	 2009	 bolo	 zúčastniť	 sa	 pretekov	 slovenského	
šampionátu	 a	 vybojovať	 titul	 majstra	 SR.	 O	 tom,	 či	 sa	 po-
darilo	splniť	tento	náročný	cieľ	sme	sa	rozprávali	s	Viliamom	
Liedlom	ml.,	manažérom	tímu.


