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Príhovor

vydavateľa
Opäť jeden strastiplný rok za
sebou. Mrzí ma, že hovorím teraz ako vydavateľ Devexu takto
o peripetiách, ktoré sa mne zdajú
zbytočné, bez ohľadu na mienky
ostatných spoluobčanov. Či už by
boli priaznivé alebo nie. Strastiplný preto, pretože nie je až taký
veľký problém vydávať noviny ak
človek chce, nie je problém aj keď
to robí sám, nie je problém aj keď
to robí bez nároku na mzdu....
ale vydávanie je predsa len trochu náročné najmä na financie.
Čosi zabezpečím z inzercie, čosi
zo skromných sponzorských darov, tristo eur dávam mesačne
z vlastného vrecka a ...aj
napriek prísľubom sa čoraz viac
zadlžujem. Takže... má význam
sa a noviny takto znásilňovať?
Nerád nariekam, nerád
plačem, a už vôbec nerád som
žobral od občanov po korunke...
Šetrím na každom kroku.
Platených kolportérov počet
znižujem, pretože priatelia
pomáhajú nezištne, sadzbu
a grafiku tiež robí mladá pani
z Devínskej bezplatne, za tlač
platím minimum čo sa dá
zniesť....
Vydržím? Dnes, unavený po
ťažkom roku, po ťažkom dni by
som nerád dával odpoveď. Hovorím o tom iba preto, že človek
nikdy nevie, čo bude zajtra.
Napriek plánom.
Želám však všetkým čitateľom
pokojné Vianočné sviatky a pohodový vstup do roku 2010.
Vydavateľ
devex@ba.netlab.sk
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KRÁTKE SPRÁVY

• V utorok 1. 12. 2009
navštívil DNV chorvátsky
prezident Stjepan Mesič
v rámci rozlúčkového turné,
pretože vo februári budúceho
roka mu končí funkčné
obdobie. V sprievode
prezidenta SR I. Gašparoviča
aj na pôde Devínskej potvrdili
dobré priateľské vzťahy
Slovenska a Chorvátska,
tiež záujem a našu podporu
Chorvátska do EÚ.

Adventné dielne v Základnej škole I. Bukovčana 3

Kedy pyrotechnika slúži?
VIANOCE A NOVÝ ROK 2010 PRICHÁDZAJÚ
Ani sme sa nenazdali a už
tu máme opäť koniec roka, roka
v ktorom sa udialo nemálo spoločensko – politických zmien,
ako aj mnohé radostné niekedy však aj bolestné v bežnom
živote človeka. Stretol sa opäť
rok s rokom, a máme tu znovu
sviatočnú atmosféru vianočných
sviatkov, sviatkov pokoja, radosti a oddychu, pre malé ratolesti
nesmierneho šťastia z vianočnej
výzdoby, ale predovšetkým
z toho, čo ich bude očakávať
pod vianočným stromčekom.
Prichádza nám teda doba najočákavanejších sviatkov roka,
na ktoré sa tešia predovšetkým
naše ratolesti. Je to doba kedy

aj dospelí po celoročnom pracovnom zhone sa snažia si odpočinuť od každodennej práce
a pobaviť sa a potešiť v kruhu
svojej rodiny.
S týmito sviatkami, tak ako zo
skúsenosti z minulých období
vianočných sviatkov a oslavy
príchodu Nového roka poznáme, súvisí aj prevádzkovanie
rôznych ohňostrojov a používanie pyrotechnických výrobkov,
niekedy aj tými, ktorí nie sú ešte
z hľadiska veku na to oprávnení.
Problematika používania pyrotechnických výrobkov je v rámci mestskej časti Devínska Nová
Ves ošetrená vo Všeobecne zá(Pokračovanie na strane 3)

• Na podnet čitateľa ,
ktorý aj v minulom čísle
Devexu upozornil na
problém s odvodnením
(Kocúrkovo pokračuje ...)
a nepriechodným
potrubím k rieke Morave sa
v Bratislavských novinách
vyjadril riaditeľ Slovenského
vodohospodárskeho
podniku OZ Bratislava
o náprave tohto problému.

Zdravotné poistenie

tohto roku skôr
Termín na podanie ročného
zúčtovania zdravotného
poistenia za rok 2009 sa na
posunie. Živnostníci ho budú
musieť podať do konca marca.
V rovnakom termíne ako daňové
priznanie. Doteraz bol termín
na podanie koniec júna.
Úzavierka dnešného čísla
bola 10.12. 2009
Úzavierka nasledujúceho
čísla bude 7.1. 2010,
číslo vyjde 15.1. 2010.
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Z radnice
Miestna rada MZ MČ DNV sa zišla
8. 12. 2009. MR MZ MČ DNV
• odporučila MZ MČ DNV
schváliť návrh VZN o Úhrade
pomernej časti nákladov v MŠ,
ŠJ a ŠKD v znení pripomienok
MR MČ DNV,
• odporučila MZ MČ DNV
prerokovať návrh zmluvy o spolupráci so Star Produktion na rok
2010 v znení pripomienok MR
MČ DNV,
• odporučila MZ MČ DNV
schváliť Správy o výsledkoch výchovne vzdelávacej
činnosti ZŠ a MŠ za školský
rok 2008/2009 v znení pripomienok MR MČ DNV,
• zobrala na vedomie návrh na
využívanie telocviční v šk. roku
2009/2010 a plnenie náhrad
za užívanie telocviční v ZŠ P:
Horova 16, a u ZŠ I. Bukovčana
3 žiada riaditeľa doplniť prílohu
o prenájmoch a náhradách
podľa vzoru P. Horova 16,
• uložila prednostovi MÚ
MČ DNV prepracovať ma-

Z radnice II.
Nie, to nie je silvestrovské vydanie, to je záznam z internetu.
Že tomu občan rozumieť nemusí
a nemôže je jasné. Ale čítajte uznesenia miestneho zastupiteľstva
z 24. 11. 2009
Bod č. 4. Návrh VZN o určovaní
času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území MČ
DNV
UMZ č.145/11/2009 Miestne
zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava Devínska Nová Ves
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava Devínska
Nová Ves č.5/2009 o pravidlách
času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území Mestskej časti Bratislava  Devínska Nová
Ves  
hlasovanie: prezentácia:17 za:12
proti:1 zdržal sa:4
Bod č. 7 Návrh VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy v materských školách a dieťa školského
zariadenia na príslušný kalendárny

DEVEX 2

teriál „Zásady výmenných delegácií
družobných obcí MČ“ v zmysle pripomienok MR MČ DNV a predložiť
ho na najbližšie zasadnutie MR MČ
DNV,
• odporučila starostovi MČ DNV
vypísať výberové konanie na riaditeľa
Denovy s termínom uzávierky
prihlášok do 31. 1. 2010,      
• schválila vyhlásenie zámeru
prenájmu nebytových   priestorov vo
VÚZ na 1. n. p. o celkovej výmere
16,67m2 od 1. 1. 2010 za cenu
v súlade s min. sadzbami prenájmov
v roku 2010,
• schválila predĺženie nájmu
priestorov Na Grbe 2 pre OO PZ
SR (štátna polícia v DNV) do 31.
8. 2010, žiada riaditeľa OR PZ
SR o predloženie požiadaviek na
rozšírenie dispozičného riešenia objektu energocentrály na Eisnerovej
ul. , a uložila predsedovi KVAD
prerokovať požiadavky OO PZ SR
v komisií KVAD,
• zobrala na vedomie informáciu
o oplotených Detských ihriskách,
uložila predsedovi KVAD prerokovať
žiadosť o oplotenie DI v komisií
KVAD za účasti zástupcov petičného
výboru, a uložila prednostovi MÚ

MČ DNV doložiť k návrhu na oplotenie DI Jurský park výsledky ankety,   
• žiada riaditeľov ZŠ predložiť rozpis štátneho normatívu na ostatné
prevádzkové náklady okrem tepla za
roky 2007 – 2009 a návrh rozpisu na
rok 2010 na najbližšiu MR MČ DNV,
a predložiť prehľad všetkých žiadostí
na MŠ SR, resp. Krajský ŠÚ na dotácie na opravy a rekonštrukcie ZŠ za
roky 2007 – 2010 na najbližšiu MR
MČ DNV,
• odporučila MZ MČ DNV schváliť,
na návrh komisií MZ MČ DNV, udelenie ocenení občanom MČ DNV
za prácu a reprezentáciu spojenú
s významným prínosom pre MČ DNV
podľa návrhu MR MČ DNV,
• odporučila MZ MČ DNV schváliť
mimoriadne odmeny poslancom
MZ MČ DNV za 2. polrok 2009
podľa predloženého návrhu,
• odporučila MZ MČ DNV schváliť
mimoriadnu odmenu prednostovi MÚ MČ DNV – Ing. Rudolfovi
Šeligovi z príležitosti jeho životného
jubilea 60. r. podľa predloženého
návrhu,
• odporučila MZ MČ DNV schváliť
harmonogram zasadaní MR MČ DNV
a MZ MČ DNV na 1. polrok 2010

podľa predloženého návrhu,
• zobrala na vedomie informáciu o žiadosti INCON, spol.
s r. o. o podpísanie Dodatku č.
1 k ZoD na výmenu okien na ZŠ
a postupne na MÚ MČ DNV, MR
MČ DNV vyjadrila nesúhlas s podpísaním dodatku,
• odporučila starostovi MČ
DNV uzavrieť zmluvu o združení
finančných prostriedkov so spol.
Sundiamond, s. r. o. na výstavbu
minimálne 30 parkovacích miest
pri VÚZ v znení pripomienok MR
MČ DNV,
• schválila dodatok k nájomnej
zmluve na prenájom priestorov na
Istrijskej 68 s p. Drahomírou Ludvigovou s uvedením predĺženia
nájmu do 31. 5. 2010,
• schválila uvoľnenie finančných
prostriedkov na organizačne
technické
a
prevádzkové
zabezpečenie
vianočných
trhov v dňoch 4. – 6. 12. 2009
podľa predloženého návrhu
v znení pripomienok MR MČ DNV,
• schválila program zasadania MZ MČ DNV 16. 12. 2009
v znení pripomienok.    
zrb

rok 2010 v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves
UMZ
č.148/11/2009
Miestne
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava
Devínska Nová Ves
s ch v a ľ u j e  
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej
časti Bratislava Devínska Nová Ves č.
7/2009 o určení dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa v materských školách  
a dieťa školského zariadenia na rok 2010
v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti  
Bratislava Devínska Nová Ves.
hlasovanie: prezentácia:22 za:19
proti:3 zdržal sa:0
Bod č. 9 Návrh zmeny VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobný stavebný
odpad  
UMZ
č.150/11/2009
Miestne
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava
Devínska Nová Ves
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Devínska Nová
Ves č. 8/2009 o miestnych daniach
a miestom poplatku za komunálne
odpady a drobný stavebný odpad
s účinnosťou od 1. januára 2010

hlasovanie: prezentácia:17 za:17
proti:0 zdržal sa: 0
Bod č.10 Návrh na zmenu zásad
o hospodárení s majetkom MČ
UMZ
č.151/11/2009
Miestne
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava
Devínska Nová Ves
ukladá
prednostovi Miestneho úradu doplniť
zásady o prílohy využitia majetku (služobné
autá, mobily, reprezentačný fond, zásady
škodovej komisie) T. 01/2010   
hlasovanie: prezentácia:17 za:17
proti:0 zdržal sa: 0
Bod č.15/B Rozhodnutie jediného
spoločníka v obchodnej spoločnosti
DNV Šport, s.r.o.
UMZ
č.159/11/2009
Miestne
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava
Devínska Nová Ves
1. s ch v a ľ u j e
ako jediný spoločník v obchodnej
spoločnosti DNV ŠPORT, spol.  s r.o. so
sídlom na ul. Istrijská 6, 841 08 Bratislava, IČO 35919264, ktorá je zapísaná
v OR SR Okresného súdu Bratislava
1, oddiel: Sro, vložka číslo 34766/B,
podľa Zákona č. 659, §10, §11, a §12
Zbierky zákonov z 28.novembra 2007

a vyhlášky 246 Ministerstva spravodlivosti SR a 18 júna 2008, zmenu
základného imania DNV Šport, spol.
s r.o. z SK na EUR v Obchodnom
registri SR.
2. o d v o l á v a
ako jediný spoločník v obchodnej spoločnosti DNV ŠPORT,
spol.   s r.o. so sídlom na ul.
Istrijská 6, 841 08 Bratislava, IČO
35919264, ktorá je zapísaná v OR
SR Okresného súdu Bratislava 1,
oddiel: Sro, vložka číslo 34766/B
z funkcie konateľa spoločnosti DNV
ŠPORT, spol.   s.r.o. Ing. Mariána
Jurčáka k 31.12.2009.
3. m e n u j e  
ako jediný spoločník v obchodnej spoločnosti DNV ŠPORT,
spol. s r.o. so sídlom na ul. Istrijská 6, 841 08 Bratislava, IČO
35919264, ktorá je zapísaná v OR
SR Okresného súdu Bratislava 1,
oddiel: Sro, vložka číslo 34766/B
JUDr. Františka Baňasa za konateľa
spoločnosti DNV ŠPORT, spol. s r.o.
od 1.1.2010
hlasovanie: prezentácia:14 za:10
proti:4 zdržal sa:0

Kedy pyrotechnika slúži?
Pokračovanie zo strany 1.
väznom nariadení mestskej časti
Devínska Nová Ves č. 4/2001
z 12. 11. 2001, ktoré pojednáva o prijímaní oznámení o uskutočňovaní ohňostrojov. Podľa
tohto Všeobecne záväzného
nariadenia „ohňostrojom“ sa
rozumie súčasné alebo v krátkom časovom slede nasledujúce
odpaľovanie pyrotechnických
predmetov tried I až III, ktorých
kategorizáciu rieši príslušná Vyhláška Slovenského banského
úradu o pyrotechnických výrobkoch. Pyrotechnické predmety
na zábavné účely sa zaraďujú
podľa stupňa nebezpečenstva
do tried I, II a III.
Vo vzťahu k používaniu pyrotechnických výrobkov na verejnom priestranstve sú „verejným
priestranstvom“ všetky miesta
na verejné užívanie, najmä ulice, námestia, parky, cesty, chod-

VIANOCE A NOVÝ ROK 2010 PRICHÁDZAJÚ

níky, parkoviská, schody, zeleň,
trhovisko, detské ihriská a terasy
obytných domov – obytná časť
mestskej časti.
V zmysle čl. 3 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia
MČ DNV č. 4/2001 „ohňostroj“, t. j. odpaľovanie pyrotechnických predmetov sa
„nesmie konať“ v uzatvorených
miestnostiach, v blízkosti kostola, detských zariadení, zariadení pre dôchodcov, v blízkosti
škôl a pri športových podujatiach. Podľa čl. 4 ods.1 Všeobecne záväzného nariadenia
MČ DNV č. 4/2001, každý kto
používa pyrotechnické výrobky
na verejnom priestranstve bez
oznámenia Miestnemu úradu
MČ DNV sa dopúšťa priestupku
proti verejnému poriadku podľa
§ 48 zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

NOVEMBER 89:

Vybrali sme z archívu

Prvý model auta Volkswagen sa začal
na Slovensku vyrábať v r. 1991
Rok 1989 bol prelomový
aj pre oblasť priemyselnej výroby na Slovensku. V roku 1990
vtedajšia vláda začala robiť kroky smerom k trhovému hospodárstvu. Pre Slovensko to znamenalo
zmeniť orientáciu z prevažne
zbrojárskeho priemyslu na iné
typy výroby. Jednou z najvhodnejších ciest sa ukázala orientácia na automobilový priemysel.
Na Slovensku začala už v roku
1991
vyrábať
automobilka
Volkswagen (VW).
Prvým
modelom
bol
Volkswagen Passat Variant,
závod ho začal sériovo vyrábať vo
februári 1992. Informoval o tom
hovorca automobilky Volkswagen
Slovakia (VW SK), s. r. o., Vladimír Machalík. Predsériová výroba
prebiehala už v roku 1991. Závod
v Devínskej Novej Vsi ich celkovo
vyprodukoval 3917. Výroba modelu Volkswagen Passat Variant
pokračovala v Bratislave aj typmi
B4 a B5 až do roku 1997.
„Denná produkcia vozidiel bratislavského závodu vtedy predstavovala 15 vozidiel. V súčasnosti


zíde z montážnych liniek VW SK
rovnaký počet vozidiel za menej
ako 20 minút,“ spresnil Machalík.
Karosérie sa v hlavnom meste
Slovenska v tom čase ešte nevyrábali, ale dovážali sa z nemeckého
závodu koncernu VW v Emdene
v dvoch farbách – bielej a červenej. Montážna linka mala vtedy
necelých 20 taktov a ročná produkcia závodu v roku 1992 dosiahla úroveň 2100 automobilov.
V minulom roku vyrobila automobilka už takmer 188.000 vozidiel.
„Produktové
portfólio
sa
od roku 1992 tiež výrazne rozrástlo. V Bratislave sa okrem modelu Volkswagen Passat Variant
vyrábali aj Volkswagen Golf,
Volkswagen Bora, Volkswagen
Polo a Seat Ibiza,“ vykreslil vtedajšiu situáciu v závode Machalík.
Do súčasného portfólia patria Volkswagen Touareg, Audi
Q7, Škoda Octavia a karosérie
Porsche Cayenne. V roku 2011
pribudne aj rada vozidiel
New Small Family pre značky
Volkswagen, Škoda a Seat.
mag gl

Dovoľte mi teda, aby som
požiadal všetkých rodičov detí,
predovšetkým ešte „predškolského a školského veku“, aby
venovali maximálnu pozornosť
tomu, akým spôsobom trávia
voľný čas v prázdninovom vianočnom období ich deti, najmä
z dôvodu možnosti používania
pyrotechnických prostriedkov
bez ich dozoru. Deti, ale aj
mládež školského veku, nie sú
ešte dostatočne schopné posúdiť nebezpečenstvo, ktoré im
neodbornou manipuláciou s pyrotechnickými
prostriedkami
hrozí. Myslíte na to, že zdravie
vašich detí je nenahraditeľné
a ničím nezaplatiteľné, teda ani
radosťou z „výbuchov a prskania pyrotechnických výrobkov“.
Veď už nie jedna ruka alebo oči
či iný orgán tela dieťaťa boli
práve neodbornou manipuláciou s pyrotechnickými výrobka-

VIANOČNÉ TRHY

Mestská časť DNV zorganizovala prostredníctvom Istra Centra a ZŠ
I. Bukovčana prvý ročník devínskonovoveských vianočných trhov.
Trvali od 4. do 6.12.2009 v areáli
ZŠ Bukovčana 1. Na návštevníkov
čakali stánky s umeleckými a remeselnými výrobkami a ukážky ich
výroby, stánky miestnych výrobcov
a umelcov a samozrejme občerstvenie s výberom tradičných špecialít ako lokše a vianočný punč.
Vzhľadom na mrazivé počasie sa
s veľkým úspechom stretla aj teplá
medovina od miestnych včelárov.
Trhy boli sprevádzané aj ďalšími,
v Devínskej už tradičnými podujatiami, v sobotu sa konali Adventné
dielne v ZŠ Bukovčana 1 a v ne-

mi poškodené.
Majte to, najmä v tomto
období vianočných sviatkov
a osláv príchodu Nového roka
maximálne na zreteli.
Záverom mi dovoľte, vážení spoluobčania – obyvatelia
mestskej
časti
Bratis-lava
Devínska Nová Ves vám popriať v mene svojom, ako aj
v mene poslancov Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti
DNV, a všetkých ostatných členov samosprávnych orgánov
mestskej časti DNV krásne,
srdečné a ničím nerušené
prežitie vianočných sviatkov,
deťom darčeky, na ktoré celý
rok čakajú, a všetkým nám
spoločne čo najviac zdravia a pracovných úspechov
v Novom roku 2010.
JUDr. František B a ň a s,
zástupca starostu MČ DNV
deľu deti potešil príchod Mikuláša.
V sprievodnom programe počas
troch dní vystúpili detské folklórne
skupiny Kobylka a Grbarčieta,
folklórny súbor Črip, žiaci zo ZUŠ
DNV, mažoretky TINA a ženská
spevácka skupina Kytica. V nedeľu
večer program ukončilo vystúpenie
tamburášskej skupiny Savski Valovi
z Chorvátska.
Prvý ročník vianočných trhov bol
úspešný, vládla tu príjemná, uvoľnená atmosféra a návštevníci domov
odchádzali spokojní. Dúfame, že sa
takto podarí vytvoriť novú tradíciu
a na vianočných trhoch sa uvidíme
opäť o rok.
ISTRA CENTRUM,
CENTRUM PRE VOĽNÝ ČAS

Darujme detskú knižku

Opäť sa v troch bratislavských
kníhkupectvách objavili tri malé
kopce detských kníh ozdobené
farebnými štítkami.
Sú na nich mená detí z krízových centier a zo sociálne znevýhodnených rodín, pretože práve
tieto knižky si deti priali mať a čítať. Už siedmy rok sa pri nich
zvyknú neviditeľne stretávať neznámi ľudia, ktorí sa rozhodnú
niektorú z knižiek vybrať a kúpiť.

O ich včasné a správne doručenie malým čitateľkám a čitateľom
sa stará Komunitná nadácia
Bratislava.
Takýmto netradičným spôsobom môžete knižky darovať
v kníhkupectvách Artforum
na Kozej ulici a Panta Rhei
v Auparku a Polus City Center
do 21. decembra.
© dd, Komunitná nadácia Bratislava,
www.knb.sk, 02 / 5464 8004

DEVEX 3

• kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra •

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

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
31.12.2009 Silvestrovská vychádzka na Devínsku Kobylu
tradičná vychádzka na Devínsku Kobylu s výkladom sprievodcu
TIK DNV, Istrijská 49 o 10.00 h.

V [ag] Artgallery Devín

sa v piatok 4. decembra 2009 o 17. hod. uskutočnila vernisáž
kolektívnej predvianočnej výstavy “Pro gaudio - Pre radosť”.
Výstava prináša prehľad tvorby autorov, ktorí v galérii od jej vzniku
vystavovali, ako aj radu mladých autorov, ktorých tvorbu plánuje
v koncepcii Sabiny Jankovičovej predstaviť v blízkej budúcnosti.
Výstava potrvá do 23. 12. 2009.

Stretnutie v školskej knižnici
Knižnica, jedna z ciest k vzdelávaniu a výchove – pod týmto
mottom sa niesol rozvojový projekt elektronizácie a revitalizácie
našej školskej knižnice Základnej
školy na I. Bukovčana 1 – 3. Projekt sme v podmienkach našej
školy realizovali v minulom školskom roku. Od zavedenia nového knihovníckeho systému PROFLIB naša školská knižnica ožila
novým životom. V rámci neho
sme do uceleného programu
uviedli katalogizáciu knižnice,
výpožičný systém a webkatalóg.
Vynovené priestory knižnice
dávajú pedagógom možnosť
realizovať v jej priestoroch nielen
vyučovací proces, ale aj množstvo iných aktivít. V duchu hesla:
Kniha, priateľ človeka - sa nedávno v knižnici stretli žiaci 7.A a 7.B
triedy, aby otvorili tajuplný svet
literárnych hrdinov.
DEVEX 4

A tak zrazu sa v knižnici
za jedným stolom ocitol Robinson
Crusoe, Winnetou, Santiago, Jánošík, Anna Shirleyová, Hercule
Poirot, Harry Potter, Traja pátrači
a iní.
Deti v rámci svojich projektov
prezentovali vybrané literárne
postavy, zaujímavosti z rôznych
kníh, aby spoločne odhalili tajuplný svet ukrytý v knihách. Najlepšie práce boli ocenené obrovským potleskom a hodnotnými
knihami. Tie si odniesli najlepší:
Daša Antolová, Michaela Čavargová a Michal Sofka. Možno táto akcia bude inšpiráciou
v tomto predvianočnom období
a kroky mnohých rodičov povedú do predajne kníh, aby svoje
deti prekvapili pod stromčekom
nádhernou knihou, ktorá určite
v sebe ukrýva nového literárneho
hrdinu.
Soňa Škulová

Adventné dielne

Súčasťou novinky Devínskonovoveských vianočných trhov
boli aj naše školské ADVENTNÉ
DIELNE, ktoré by sme pokojne
mohli nazvať nielen adventné,
ale aj sviatočné, nádherné, rodinné či zaujímavé, tvorivé, originálne. Pre žiakov, pedagógov,
ale aj rodičov či priateľov našej
Základnej školy na Ulici Ivana
Bukovčana 1-3 sú tieto dielne
prirodzenou súčasťou očakávaného predvianočného obdobia.
Úplne netradične sa v sobotu 4.
12. otvorila školská brána pre
tradičné tvorivé dielne. Tiché ,
vianočne vyzdobené triedy ožili tvorivosťou a nápadmi, všade
rozvoniavala čečina, perníčky,
chlebík s masťou, vanilka, cibuľka, do tónov vianočnej hudby sa miešal smiech, priateľské
pozdravy, predvianočné stisky
rúk a predvianočné želania.
Deti, malé či veľké, prváci či
deviataci, súčasní či minuloroční
žiaci, mamky, ockovia, babičky
aj dedkovia ruka v ruke maľo-

vali, strihali, lepili, vymýšľali
pozdravy, nakupovali drobnosti
pre najbližších. S hrdosťou si
nosili vlastnoručne vymaľované
plátené tašky, svietničky, pohľadnice, ikebany, sklenené obrázky,
pekárenské výrobky vyvaľkané
vlastnými silami. Všade vládla
príjemná rodinná pohoda a skutočná vianočná atmosféra. Škola
bola plná a všade bolo cítiť spokojnosť s týmto tvorivo prežitým
dňom.
Ďakujeme všetkým, ktorí tento
príjemný deň pripravili, všetkým,
ktorí prišli a na chvíľu sa zastavili, aby so svojimi deťmi a ich
učiteľmi prežili deň s veľkým D.
Spoločne si zaželajme tie najkrajšie sviatky, aké len môžu byť,
tú najkrajšiu pohodu, aká sa dá
len vytvoriť a tú najväčšiu radosť
z detí – z našich žiakov, radosť
z darčekov vytvorených počas
adventných dielní, z darčekov
plných lásky a porozumenia.
Šťastné a veselé VIANOCE!
Soňa ŠKULOVÁ

Chrapúnstvo,

ale aj svinstvo, vandalstvo, darebáctvo a veľa ďalších nelichotivých
epitet odznelo na zatiaľ neznámeho chrapúňa, ktorý kdesi pred sobotou 12. decembra 2009 odpílil nášmu vydavateľovi Devexu v jeho
záhrade v záhradkárskej osade Múrnice strieborný smrek. Chodili
sme ho obdivovať roky. Stál a rástol tam hádam desať - dvanásť rokov. V sobotu popoludní sme zostali v nemom úžase, strom, mal vari
6 – 7 metrov, bol spílený, zostalo len torzo dva metre od zeme. Poteší
niekoho takýto dar? Alebo si ho dokáže hádam zlodej dať do vlastného bytu, aby slávil Vianoce a pripomenul deťom okolo, že Vianoce
znamenajú lásku a spolupatričnosť?
Až na druhý deň ráno sme sa odvážili pánovi Krugovi zavolať
a oznámiť mu smutnú novinu. Nech ju uverejní, aby tí, ktorí videli a vedia, vedeli, komu majú zlodeja oznámiť.
Susedia z osady

ˇ
Spolocenská
kronika
Zosobášili sa
Marián Pítek
Pamela Zemanová
Miroslav Ščasný
Laura Hradiská
Mgr. Branislav Bučko
PharmDr. Hana Paulovičová

Odišli z našich
radov
Gustáv HOŠÁK
Mária TURAZOVÁ
Nech odpočívajú v pokoji!
Ospravedlnenie
V minulom čísle sme v tejto
rubrike uviedli nesprávne
meno zosnulej. Pani Ebnerová
sa volala Štefánia. Za nesprávny údaj sa ospravedlňujeme.
redakcia

Na väčšine vianočných pozdravov, ktoré mi začínajú prichádzať
k blížiacim sa sviatkom, nachádzam žičenie radosti a pokoja. Prajeme si radosť ako protiklad únavy
a nudy, prajeme si pokoj ako protiklad zhonu, nedôvery a neporozumenia.
Premýšľam a pýtam sa, nakoľko
si radosť a pokoj prajeme k Vianociam a nakoľko radosť a pokoj
očakávame od Vianoc... V prvom
prípade by išlo viac o naše snaženie, náš pokus čosi urobiť, aby sme
radosť a pokoj zažili a mali. V druhom prípade by išlo viac o očakávanie, že niečo veľké dostaneme
od Vianociach samotných. Asi
najsprávnejšie by bolo oba postoje vnímať a žiť pospolu. Máme
skúsenosť, že snaživý človek skôr
príde k cieľu ako ten, kto je pasívny. Ale máme aj takú skúsenosť, že
kto chce priveľmi všetko sám, nielenže si neváži iných ľudí a nepočíta s Bohom, ale že sa napokon aj
minie cieľa.
Kresťanstvo preto vyzýva k zodpovednému úsiliu nás, ľudí, ale súčasne ohlasuje milosť ako dar
Boha – jeho samého, ktorý nám

ide v ústrety. Podľa kresťanskej viery je človek sám za seba (a svoj
svet) zodpovedný, ale veľký diel
tej zodpovednosti tvorí ochota

prijať milosť, prijať Boha samého.
V bežnom živote to znamená asi
toľko, že sa nevyhovárame na zlé
okolnosti, ak sa nám nedarí, alebo
ak máme nemožných politikov,
alebo ak nám nevyjde manželstvo
či prídeme o prácu, ale nasadíme
vlastné sily a možnosti. Súčasne to
však znamená aj to, že sme schopní prijať dobrú radu, veriť v úprimnú lásku a takpovediac počítať aj
s podanou rukou od Boha.

Keď sa obzerám za uplynulým
rokom, veľa je toho, čo sa mi nepáči a čo by som rád zmenil –
v sebe, okolo seba, v našej Devínskej Novej Vsi i vo veľkom svete.
Ale najmä chcem byť vďačný za
často prekvapujúce prejavy obetavej práce, za dary priateľstva
a dôvery, ako aj niekedy nečakané zmeny k lepšiemu. To všetko
je určitým svedectvom, že aj dnes
platia slová apoštola Jána o „svetle, čo nepremohla tma“. Aj tento
rok ich budeme počúvať z vianočného evanjelia, aby sme uverili, že
dar radosti a pokoja nie je sen, ale
skutočnosť, za ktorú sme vďační.
Radostné a pokojné vianočné
sviatky praje všetkým obyvateľom
a návštevníkom Devínskej Novej
vsi Karol Moravčík, farár v Bratislave – Dev. N. Vsi.

Bohoslužby v kostole Ducha Sv.
v Bratislave - DNV vo vianočnom období 2009/2010
24. 12.
25. 12.

Polnočná sv. omša – o 23.00.
Narodenie Krista Pána (1. sviatok vianočný)
– o 8.00, 10.30, 18.00.
26. 12.
Sv. Štefan (2. sviatok vianočný) – o 8.00, 10.30.
31. 12.
Silvester – o 16.30, 18.00.
1. 1.2010 Nový rok – o 8.00, 10.30, 18.00.
6. 1. 2010 Zjavenie Pána (Troch kráľov) – o 8.00, 10.30, 18.00

Slovo majú Novoveštania
Pokúsili ste sa na internete čítať
uznesenia z miestneho zastupiteľstva? K čomu majú slúžiť, keď
sú nezrozumiteľné.
Citujem:
Bod č. 3/ods. 2. ukladá hlavnému kontrolórovi MČ vykonať
kontrolu plnenia uznesenia č.
87/3/2003/2.
Alebo: Bod č. 8 ods. 2, 3, 4
– schvaľuje Dodatok 4 Zriaďovacej listine na ZU (Základných
školách).
Bod č. 12 Návrh zmeny rozpočtu...
- schvaľuje zmeny rozpočtu MČ
DNV podľa predloženého návrhu.
O čo ide v uzneseniach občan
netuší. Možno to tak má byť. Aby
sa nedozvedel. Možno tak to
ukladajú predpisy vyšších, nadriadených orgánov.
Ktovie? Odpovie?
rb


Nie som človek, ktorý sa narodil s darom písať články, alebo
príspevky. Prisťahoval som sa do
DNV pred 1 a 1/2 rokom.
So záujmom som začal čítať DEVínskonovoveský Expres.
Cieľom bolo, je a aj bude snažiť
sa získať čo najviac informácií
o dianí v mojom okolí.
V čísle 18 / ročník XIX. ma
zaujal článok p.Jambora - ČO
MA TRÁPI postrehy zo života
DNV II. a konkrétne Blížne Zamajerské 2 – zeleň v DNV. Žial musím súhlasiť s tým, že kompetentní
by sa mali čo najskôr zobudiť
a dať veci do poriadku, inak ich
treba vymeniť.
Rád by som iba doplnil mozaiku a ukázal, ako odovzdala spoločnosť DONA Development
a jej dodávateľ SIBAMAC mestskej časti chodník a osvetlenie
pri vale, ktorý sa spomína v člán-

ku p. Jambora. Myslím, že imitácia zámkovej dlažby a chýbajúce
osvetľovacie teleso hovorí samo
za seba - fotografie prikladám. A
aj tu platí: kompetentní by sa mali
čo najskôr zobudiť a dať veci do
poriadku, inak ich treba vymeniť.
V. Hečko
Neviem čomu, či komu slúži
táto nejednotnosť alebo rozdielnosť v informovaní občanov.
Zámerom úradníkov i poslancov
mestskej časti by malo byť, aby
občania boli o všetkom čo sa deje
v obci boli informovaní. Ak niektoré médium opomenieme, podceníme, či zámerne naň zabudneme
tak dopláca len občan. Občas to
vyzerá tak, ako by to niekomu vyhovovalo.
Nie každý má DTV (vôbec neviem prečo), nie každý dostáva
Devex (viem prečo), z Metropoly

sa človek dozvie akurát..., (veď
viete čo). Ako môže potom zareagovať na informáciu, keď je
zverejnená iba v jednom médiu,
aj to obmedzene (nie je to trestné)
a informátor sa môže vyhovoriť:
veď som splnil zákonom stanovené, na zhromaždenie občanov
nik nepriešiel a tí, čo tam boli (päťšesť) súhlasili, tak čo sa sťažujete!!!
mn
Nezdá sa vám, že tie tzv. „cance“ čo sú v Devexe uverejňované
nemajú účinnosť? Keď už niekto
podvádza, klame, berie úplatky,
rozhoduje bez legitimity, hrabe
pre seba atď. by bolo treba podať
na každý prípad trestné oznámenie, mať hodnoverné podklady
a doviesť veci do konca? Inak to
nemá význam a tí, čo podvádzajú
sa len rehocú?
vr
DEVEX 5

VÝCHOVA ÚSMEVNE,
alebo
čomu ma naučila moja mamička
Moja mama ma naučila VYTRVALOSTI:
„Nevstaneš zo stoličky, kým nezješ všetok špenát!“
Moja mama ma naučila LOGIKE:
„Prečo? Lebo som to povedala ...“
Moja mama ma naučila NÁBOŽENSTVU:
„ Modli sa, aby tá špina zišla z koberca!“
Moja mama ma naučila OHYBNOSTI:
„Do čoho si si to sadol? Pozri sa, čo sa ti nalepilo na zadok!“
Moja mama ma naučila OCENIŤ DOBRE ODVEDENÚ PRÁCU:
„Ak sa chcete s bratom pozabíjať, urobte tak vonku – práve som dokončila sobotňajšie upratovanie!“
Moja mama ma naučila IRÓNII:
„Ešte chvíľu plač a ja ti dám skutočný dôvod.“

Zimný turnaj BFZ 2009/2010
Účastníci turnaja:
A-skupina ( Ml.Garda v NE o 9,00, 11,00, 13,00, 15,00 h):
ŠK Trnávka BA,ŠK Svätý Jur, FK Dúbravka,FK Tatran Stupava,
FK Cepit Vajnory, SFC Kalinkovo, SDM Domino BA, FK Lokomotíva DNV
B-skupina ( Rapid NE o 10,00, 12,00, 14,00, 16,00 h):
OFK Dunajská Lužna, ŠK Čunovo BA, ŠKP Inter Dúbravka BA, TJ
Jarovce BA, TJ Malinovo, ŠK Vrakuňa BA, TJ Rovinka, MFK Rusovce BA
C-skupina ( Senec NE o 9,00, 11,00, 13,00, 15,00 h):
PŠC Pezinok, OŠK Slovenský Grob, ŠK Lozorno, MŠK Kráľová
pri Senci, FK Blatné, Slovan Modra, ŠK Viničné, FC Zohor
Začiatok turnaja 17.01.2010
Výbor futbalového klubu LOKOMOTÍVA
Devínska Nová Ves

Moja mama ma naučila všetko o POČASÍ:
„Tvoja izba vyzerá, ako keby sa cez ňu prehnalo tornádo!“
Moja mama ma naučila pojmu RECYKLÁCIA:
„Nebyť mňa, zhnijete v špine!“

Moja mama ma naučila praktizovať jav zvaný OSMÓZA:
„Zavri ústa a zjedz tú polievku!“

Moja mama ma naučila PREDVÍDAVOSTI A OPTIMIZMU:
„Obliekaj si každé ráno čistú bielizeň! Čo
keby sa ti stala nejaká nehoda?“

Moja mama má naučila CHÁPAŤ KOLOBEH ŽIVOTA:
„Priviedla som ťa na tento svet a môžem ťa
z neho zase rýchlo vyprevadiť!“

Moja mama ma naučila ČO JE TO ZÁVISŤ:
„Na svete sú milióny nešťastných detí, ktoré nemajú takých úžasných rodičov, akých máš ty!“

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

(pokračovanie z minulého čísla)
Čo ešte môžete urobiť a zvážiť?
• buďte etickí – nešírte chorobu ďalej!
• umývajte si čo najčastejšie ruky
– chránite 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 slzia – 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 používajte svoj vlastný, oddelený uterák, pohár a príbor, spite sami (ak je to možné),
žiadna práca, žiadne návštevy – najmä
rodičov a starých rodičov pokojne nechajte pár dní bez seba a svojho vírusu
– to je to najmenej, čo môžete urobiť pre
tých, ktorých máte radi
• po každom použití si zubnú kefku dezinfikujte v roztoku peroxidu vodíka alebo
v ústnej vode, držte ju oddelenú od ostatných a po vyliečení ju vymeňte za novú
• ak fajčíte, prestaňte – medzi nefajčiarmi je chrípka o 20 % menej častá ako
medzi fajčiarmi, ktorí fajčia 20 a viac
cigariet denne
• aj pasívne fajčenie vám škodí
• neznižujte si teplotu, ak neprekročí
40 °C – zvýšená teplota je spôsob boja
organizmu s vírusmi (vy prežijete vyššie
teploty ako chrípkový vírus, spoľahnite sa)
• zvýšte vlhkosť v miestnosti, kde sa
liečite – najmä v zimných mesiacoch je

DEVEX 6

vzduch v bytoch príliš suchý
• liečte sa v dobre vyvetranej miestnosti, ale nie v prievane
• inhalujte: do vriacej vody v hrnci alebo
do inhalátora pridajte pár kvapiek tea
tree oil (olej z čajovníka austrálskeho),
tinktúry šalvie alebo bergamotového
oleja
• počas liečby odpočívajte – ani
chrípka nie je ďalší ,,level“ hry, v ktorej
treba stihnúť ešte viac povinností
• spánok podporuje aktivitu vašich
bielych krviniek
• tymiánový, lipový, zázvorový a pepermintový čaj potláčajú zápal, majú dezinfekčné účinky, znižujú teplotu a podporujú imunitu
• pripravte si aspoň pol litra silného
zeleninového vývaru (môže byť aj
zo sušeného polievkového základu bez
glutamátu sodného), pridajte do neho
čili, či tabasco alebo wasabi omáčku
a popíjajte počas dňa – pálivý kapsaicín
podporuje prekrvenie a očisťovanie dýchacích ciest, má protizápalový účinok
a podporuje odpúchanie slizníc
• na bolestivé kĺby si môžete prikladať
teplé zábaly
• použite nahrievacie termovrecko (nájdete ho v kapitole Reumatoidná artritída
a v lekárňach)
• prípadne si dobre namočte hrubší
uterák, vyžmýkajte ho, vložte na 2 – 3
minúty do mikrovlnnej rúry a potom priložte na krk alebo kĺby, ktoré vás bolia
a ľahnite si na 10 – 20 minút – počas
dňa môžete niekoľkokrát opakovať
• skúste aj veľmi užitočný nočný zábal
nôh
• pred spaním si dajte horúci kúpeľ nôh

potom tenké bavlnené ponožky namočte
do studenej vody a vyžmýkajte ich
• pred spaním si ich natiahnite a navrch
si dajte ešte hrubé suché vlnené ponožky
• ráno sú mokré ponožky teplé, tie suché
trochu mokré a vy sa cítite oveľa lepšie,
pretože vám určite aspoň trochu odpuchli
sliznice
• masáže chrbta môžu byť povzbudzujúce a podporujú imunitný systém
• smejte sa, hrajte sa, stretávajte
sa s kamarátmi (ak nie sú chorí!) –
smiech a pozitívne hodnotenie svojho
života výrazne posilňuje imunitu: keď nainfikovali chrípkovým vírusom ľudí, viac
a dlhšie chorí boli mrzutí a negativistickí
samotári
• teraz vás konečne niečím poteším: bezpečný, monogamný, heterosexuálny sex
aspoň jedenkrát týždenne je výbornou
prevenciou chrípky – podobne ako smiech
zvyšuje hladinu imunoglobulínov A,
ktoré sú strážcom zdravia slizníc
ak vám horúčka a bolesť kĺbov alebo iné
príznaky nezačnú ustupovať o pár dní,
vyhľadajte pomoc lekára
Dobré vedieť
„Črevná chrípka“ nemusí byť spôsobená
len vírusmi, ale aj baktériami, alkoholom,
pokazenými potravinami, precitlivenosťou na potraviny alebo chemikálie. Ide
o zápal sliznice žalúdka (môže sa prejaviť zvracaním), ktorý sa následne často
komplikuje aj postihnutím sliznice tenkého
čreva (pridružia sa hnačky a človek nevie,
čo skôr) – klasická gastroenteritída.
Za predpokladu, že nedošlo k pridruženej bakteriálnej infekcii so zhnisaním,
nemá užívanie antibiotík žiadny zmysel.
Mali by ste oceniť, ak vám ich lekár ne-

predpíše. Nezmyselné užívanie antibiotík
je nebezpečné. Vedie ku vzniku baktérií,
ktoré sú odolné voči týmto našim liekom.
Každý rok zomierajú na Slovensku desiatky ľudí na infekcie, na ktoré už nezaberajú žiadne antibiotiká.
Ľudia nad 65 rokov by mali byť počas
chrípky sledovaní lekárom. Toto ochorenie môže byť pre nich osobitne nebezpečné z hľadiska dôsledkov nedostatočnej liečby.
Liek Tamiflu má veľmi vážne vedľajšie
účinky. Prečítajte si informáciu v príbalovom letáku.
Deti, ktoré majú chrípku často, by mali
byť vyšetrené nielen imunologicky, ale aj
endokrinologicky.
Prasacia chrípka – 10 vecí, ktoré
by ste mali vedieť
Pandémia vírusu prasacej chrípky
napadla od svojho prvého výskytu v apríli
2009 už viac ako 1 milión Američanov,
pričom si vyžiadala 500 životov. V celosvetovom meradle infikovala ďalšie desiatky tisíc ľudí a zabila takmer 2000 z nich.
Toto je desať vecí, ktoré by ste mali o prasacej chrípke vedieť.
1) Na paniku nie je dôvod
Doposiaľ nie je prasacia chrípka
o nič hrozivejšia ako obyčajná, sezónna chrípka. Počas niekoľkých mesiacov
od prvého výskytu tejto novej chrípky sa
počty hospitalizácií a úmrtí v jej dôsledku javia nižšie, ako bývajú bežne pri
sezónnej chrípke. Zatiaľ nedošlo ani
k dramatickému mutovaniu vírusu. Takéto
sú výsledky pozorovaní zdravotníckych
organizácií z južnej pologule, kde chrípková sezóna pomaly končí.
(Pokračovanie v budúcom čísle)

Zhrnutie
na záver
pre možnosť výberu
V posledných štyroch číslach Devexu sme sa rozprávali s Ing. Jánom Žatko,
team manažérom poisťovne Wüstenrot, o ponukách tejto spoločnosti. Dnes
tento seriál uzatvárame a pokúsime sa na záver zhrnúť najdôležitejšie veci.
Pán Žatko, prečo ste
sa vlastne rozhodli
osloviť našich čitateľov
takouto formou?
Wüstenrot nemá zastúpenie v Devínskej Novej Vsi. Keďže ja pracujem
na centrále tejto spoločnosti a zároveň bývam v tejto mestskej časti,
považoval som za užitočné informovať mojich spoluobčanov o tom,
čím sa táto spoločnosť zaoberá.
V dnešnom konkurenčnom prostredí
je veľmi dôležité, aby mal potenciálny klient čo najviac informácií o rôznych poisťovniach a vedel si potom
vybrať tú najvýhodnejšiu pre seba.
Kvôli čomu, by teda naši
čitatelia mali navštíviť
Wüstenrot, alebo
osloviť priamo vás?
Najviac klientov sa na nás obracia
kvôli poisteniu áut. Najväčší nápor
je práve v súčasnom období. V zákonnom poistení sme podstatne znížili ceny a autá s najnižším výkonom

sa dajú u nás poistiť už od 89 eur. Ako
bonus ponúkame našim klientom asistenčné služby a možnosť poistiť príves
iba za jedno euro. Veľmi atraktívne je
aj naše havarijné poistenie a to nielen
kvôli cenám, ale aj kvôli kvalite riešenia
poistných udalostí a rýchlosti vyplatenia
odškodnenia. Ďalšou veľkou skupinou
ľudí, ktorí sa na nás v súčasnosti obracajú, sú žiadatelia o stavebné sporenie.
Vzhľadom k tomu, že naša sporiteľňa
spojila sily so sesterskou stavebnou sporiteľňou Wüstenrot, poskytujeme našim
klientom aj služby týkajúce sa stavebného sporenia a stavebných úverov.
A tam je práve súčasné obdobie veľmi
hektické. Ešte do konca roka je možné
čerpať štátnu prémiu vo výške 12,5 %
z vloženého vkladu bez ohľadu na to,
kedy bol vklad vložený. Inými slovami,
ak klient vloží na svoj účet stavebného
sporenia napríklad 26. decembra 531
eur, štát mu k týmto peniazom prispeje ďalšími 66 eurami. No a ak si u nás
zriadi rodinné sporenie, tak sa tento
príspevok násobí ďalšími vkladmi vlo-

Kapustnica (nie vianočná)

Na Vianoce robíme kapustnicu úplne jednoduchú, bez mäsa a bez údenín.
A chutí výborne, hlavne pred tými prejedaniami, rybou, šalátmi....
Kapustnicu čo robievam, raz mesačne alebo hustejšie, je každý raz iná.
Záleží akú tam dám kapustu (domácu, kupovanú  v sáčku, kupovanú v kelímku), aké
tam dám mäso (surové – bôčik alebo krkovičku, údené, len koleno alebo aj rebrá,
údenú klobásu...), aké tam dám ingrediencie....
Preto je každý raz iná. Zvyčajne robím tak: pre cca 8 osôb teda 4 litre
Najskôr dám variť mäso, cca 1 údené koleno, a pol kila bôčika (alebo krkovičky)
Do vody dám malú lyžičku kopcom soli (koleno je slané), 4 čierne korenia, 2 nové
korenia, bobkový list. Varím cca hodinu a štvrť. Mäso vyberiem, odkostím, narežem
na kocky 2x2cm (keď sa rozfrfle nechám rozfrflané).
Na masť dám speniť cibuľu (aspoň 2-3), na to dám odcedenú kapustu (vodu pridávam pred dovarením) porezanú na menšie kusy ako dostanem z obchodu, pridám
za malú lyžičku rasce, 4-5 strúčikov cesnaku nakrájaného na kocky, čierne korenie
4-5, nové korenie 2, pridám posekané mäso, zalejem vývarom z mäsa, pridám 1
hubový bujón, ½ dcl, koňaku, 1-2 dcl vína alebo piva. Nechám variť, po polhodine
pridám v ruke pomrvené: materinu dúšku, medovku-4 lístky, šalviu-3 lístky, jednu
(alebo pol) čili papričku a údenú klobásu v celku (po dohotovení ju pokrájam).
Po ďalšej polhodine pridám zemiaky (varím ich zvlášť pretože sa nedobre varia
v kyslom prostredí) pokrájané na kocky ,alebo ich nastrúham na najhrubšom struháku. Pomiešam, prilejem kapustovú vodu, ďalšie štyri strúčky cesnaku nadrobno
nasekaného, pridám červenej papriky rozmixovanej vo vode, ak je niekomu treba
do papriky pridám 1 lyžicu hladkej múky, odstavím plyn a po 5 minutách pridám za
veľkú lyžicu majoránky (v dlani rozmrvenej).
Prikryjem pokrievkou a nechám odstáť. Otvorím, koštujem, dochucujem.
Dobrú chuť !                                                                                                     pg

ženými na jeho rodinných príslušníkov.
V minulých číslach ste
spomínali, že poskytujete
aj životné poistenie.
Áno a tam je tých možností tiež viac. Takou našou vlajkovou loďou je Investičné
životné poistenie pre zdravie a dôchodok, ktoré získalo už niekoľkonásobne
najvyššie ocenenie Zlatú mincu. Toto
poistenie je vhodné takmer pre všetky
vekové kategórie. Máme ale aj špeciálne poistenia iba pre deti, alebo pre tých,
ktorí nepotrebujú na poistke šetriť, potrebujú iba vykryť úver, alebo jednoducho
chcú mať istotu, že keby sa im niečo stalo, rodina bude zabezpečená.
Môžete na záver aspoň
v stručnosti spomenúť ďalšie
produkty, ktoré by mohli
našich čitateľov zaujímať?
Veľmi veľa ľudí sa u nás zaujíma o poistenie bývania. Ďalším obľúbeným produktom je poistenie za škodu, ktorú
spôsobí zamestnanec svojmu zamest-

návateľovi. Je to veľmi dôležité poistenie hlavne pre tých, ktorí jazdia
služobnými autami. Tak isto je obľúbené naše cestovné poistenie, ktoré
je možné si dohodnúť buď krátkodobo, alebo celoročne. A samozrejme,
nezabúdame ani na podnikateľov,
ktorým ponúkame možnosť poistenia
ich prevádzok.
Posledné slovo na záver?
Ak by ma vaši čitatelia buď v budúcom, alebo ešte na záver tohto roka
potrebovali, zopakujem moje kontaktné údaje:
zatko.wustenrot@gmail.com,
prípadne zavolať
na číslo 0918 444 607,
0904 851 497.
Bez obáv sa na mňa môžu obrátiť. Na záver by som ešte vašim
čitateľom rád zaprial požehnané
vianočné sviatky prežité v príjemnej
atmosfére v kruhu rodiny a veľa šťastia a úspechov v budúcom roku.

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

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

01 - Kúpa
02 - Predaj
03 - Voľné miesta (ponúka, hľadá)
04 - Služby (ponúka)
05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

02 - PREDAJ
• Predám nový stôl 80 x 80 cm,
čerešňa.
Tel: 0910 923 932
• Predám Citroen C3, 1,4l s automatickou 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 televízorov. Na grbe 43.

Tel/zázn.. 6477 6963

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
• Výhodné poistenie
Júlia Suchová okresný manager
KOOPERATIVA, poisťovňa, a.s.
mobil: 0905 977 058
e-mail: suchova@koop.sk
sangria@stonline.sk

Inzercia - Cenník: 1 znak = 0,05 €, 1/16 str. = 25 €, 1/8 str. = 50 €, 1/4 str. = 100 €, 1/2 str. = 200 €, 1 str. = 400 €. 1 cm 2 = 0,85 €.
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zľavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne.
Zamestnanie hľadám: zľava 50%. Príplatky: 1. strana + 100%, posledná strana + 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%.
Inzercia: e-mail: devex@ba.netlab.sk, poštou: Devex, 841 07 Bratislava, Kalištná 9, tel.: 0903 429 485
DEVEX 7

Z policajného
zápisnika
• V stredu 25. 11. zaznamenali v SOŠ automobilovej pokus
o krádež medených tyčí v hodnote
224 eur. Občan vyrušený a prichytený pri čine je stíhaný zatiaľ na
slobode.
• Do záhradnej chaty na Devínskej ceste sa 1. 12. neznámy
páchateľ vlámal a ukradol alkohol
a potraviny v hodnote 295 eur.
• V stredu 2. 12. sa zatiaľ neznámy páchateľ na P. Horova vlámal

do dvoch bytov. Ukradol zlaté
šperky v hodnote 1 805 eur.

• V predvečer Mikuláša 5. 12.
dvadsaťročný občan napadol
verejného činiteľa – policajta. Je
obvinený a za útok na verejného
činiteľa mu hrozí 1–5 rokov väzenia.
• Neznámy páchateľ 6. 12. na I.
Bukovčana poškodil pneumatiky
na vozidle VW Golf. Majiteľovi
spôsobil škodu 500 eur.
• O deň neskôr 7. 12., opäť na
I. Bukovčana, neznámy páchateľ
poškodil vozidlo Citroen Berlingo,
na ktorom spôsobil škodu za 500
eur.

OO PZ DNV

FUTBAL

Futbalový klub LOKOMÍVA DNV informuje.
Predstavy boli iné, ako realita. Takto by sa dalo stručne a výstižne
charakterizovať účinkovanie FCL na jeseň v súťaži IV. ligy Bratislava. V letnej
príprave zohrali hráči FCL 9 prípravných zápasov. 8 výhier a len 1 prehra a to
s účastníkom III. ligy, so skóre 29:18, predznamenalo, že mužstvo je konečne
v pohode a hráči sú pod vedením nového trénera pripravený zabojovať
o najvyššie priečky. Po prvom domácom smolne prehratom zápase 0:1 s Malinovom, kde hráči nepremenili niekoľko vyložených šancí, nasledovalo víťazstvo
na pôde Blatného. Ale potom prišli zranenia viacerých kľúčových hráčov a ich
náhradníci neboli schopní ich nahradiť. Stratilo sa odhodlanie a herná pohoda.
Mužstvo sa trápilo a nasledovala séria prehier a remíz aj s tradične každoročne
sa zachraňujúcimi mužstvami a pád na dno tabuľky. Mužstvo sa v závere súťaže
zmobilizovalo a už s vyliečenými oporami vyhralo posledné dva zápasy čo nám
zabezpečilo pokojnejšie prezimovanie v aktuálnej tabuľke.
Tabuľka po kompletnom 13. kole sezóny 2009/2010 - jesenná časť.
Poradie Družstvo
ZVRP Góly		
Diff.
Body
1
TJ Slovan OU Most pri BA
13 8 3 2 28:11 17 27
2
TJ Rovinka
13 8 3 2 26:13 13 27
3
Družstevník Malinovo
13 7 3 3 20:18 2 25
4
FK CEPIT Vajnory BA
13 7 2 4 19:16 3 23
5
SDM Domino BA
13 7 1 5 30:14 16 22
6
ŠK Tomášov
13 6 4 3 18:14 4 22
7
SFC Kalinkovo
13 6 3 4 24:15 9 21
8
ŠK Vrakuňa BA
13 5 4 4 18:16 2 19
9
TJ Jarovce BA
13 5 4 4 17:22 -5 19
10
FK LOKOMOTÍVA DNV 13 3 5 5 15:19 -4 14
11
MFK Rusovce BA
13 3 3 7 14:22 -8 12
12
ŠK Danubia BA
13 3 1 9 9:32 -23 10
13
Družstevník Blatné
13 3 2 8 9:21 -12 9
14
FK Dúbravka BA
13 1 1 11 14:28 -14 4
Hráči, ktorí zasiahli do hry v jesennej časti súťaže IV. ligy Bratislava
SÚPISKA MUŽSTVA:  1. Polák Michal, 2. Pillár Marek, 3. Ružovič Jozef, 4.
Polák Martin, 5. Šašík Juraj, 6. Adam Michal, 7. Hrica Michal, 8. Jusko Tomáš,
9. Stupavský Tomáš, 10. Rischer Walter, 11. Gajdoš Marek, 12. Šmahovský
Andrej, 13. Hanúsek Matej, 14. Duda Marián, 15. Marhefka Lukáš, 16.
Lorenc Jozef, 17. Rischer Marek, 18. Polák Marek, 19. Rendek Martin.

Ďalej v kádri figurujú : Hruška Michal, Arbet Martin, Viktor Esztergályos,
Ladislav Holocsi, Filip Granec, David Žáčik.
Tréner: Mgr. Peter Hofmeister, Vedúci mužstva: Dano Gábrik,
Lekár: MUDr. Milan Matajs.
Výbor futbalového klubu LOKOMOTÍVA Devínska Nová Ves




6. ROČNÍK VIANOČNÉHO TURNA JA V MINIFUTBALE

Vyhrali Konopní rytieri
Mestská časť DNV zorganizovala 12. 12. 2009 už 6. ročník
Vianočného turnaja v minifutbale
o putovný pohár mestskej časti
Bratislava – Devínska Nová Ves.
Už tradične sa uskutočnil
v telocvični Základnej školy P. Horova 16. Turnaja sa zúčastnili mužstvá
: FC Santos, Elza Boys, Kladivári,
WHITE Boys, Biely balet, RRC
Hydrorock, Čaba Team, Konopní
rytieri. Mužstvá odohrali turnaj
v dvoch skupinách systémom každý
s každým 2 x 7,5 min. Podľa umiestnenia v skupinách potom odohrali
zápasy mužstvá o umiestnenia na
ďalších miestach.
Celkovým víťazom 6. ročníka
Vianočného turnaja a držiteľom
putovného pohára sa pre rok
2009/2010 stalo mužstvo „Konopní rytieri“, ktoré vo finálovom
zápase porazilo mužstvo „RRC Hy-

drorock“ 2 : 0. Na druhom mieste
sa umiestnilo mužstvo „RRC Hydrorock“, na treťom mieste mužstvo
„KLADIVÁRI“, na štvrtom „FC SANTOS“. Umiestnenie mužstiev na 5.
– 8. mieste : 5. – „Elza Boys“, 6.
– „Biely balet“, 7. – „WHITE Boys“,
8. – „Csaba Team“.
Najlepším strelcom turnaja sa
stal hráč mužstva Kladivárov Marek
Rischer, ktorý obhájil prvenstvo
z roku 2008. Najlepším hráčom bol
vyhlásený hráč Hanúsek z mužstva
„Konopní rytieri“.
Turnaj zabezpečila sponzorsky
Mestská časť Devínska Nová Ves,
telocvičňu na uskutočnenie turnaja
a šatne poskytla ZŠ P. Horova 16,
rovnako ako aj tradičnú vianočnú
kapustnicu.
JUDr. František Baňas,
zástupca starostu MČ DNV

Stolnotenisový klub DNV a MČ DNV
pozývajú na

VIANOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

V nedeľu 20. 12. 2009 v ZŠ I. Bukovčana 3
Kategórie: mládež do 15. r, ženy, muži neregistrovaní, muži registrovaní (5-7 liga)
Registrácia: 8.00 – 8.30 h • Štartovné: dospelí 4€, deti 0 €

Stolný tenis

7. liga

30 11. 2009 STK Devínska Nová Ves B – STK Pezinok F 16 : 2
(Baus 4,5, Ferenčík 4,5,  Dragúň 2,5, Moravec 4,5)
2. 12. 2009
TJ Trnávka B – STK Devínska Nová Ves A
3 :15
(Svitok 4,5,Ondrej 2,5, Krajča 3,5,  Bilsky 4,5)

-Toho roku bude veru krutá zima...
- Fakt? Ako to viete?
- Moja žena chcela na Vianoce
kožuch a nedostane nič.
•••
- Mám plán. Vezmeme
naše manželky na zimnú
dovolenku do teplých krajín.
Alebo máš iný nápad?
- Jasné! Lepší.
Pôjdeme bez nich!
•••
- Nie je ti zima, keď chodíš
bosý po snehu, chlapče?
- Trochu je, ujo – na ruky...

•••
- Dežo, keby si našiel v jednom
vrecku dvesto korún a druhom
sto korún, čo by si mal?
- Určite cudzie nohavice!
•••
- Ja som mal veľmi ťažké
detstvo. Bolo nás päť a ja som
bol najmladší, boli sme chudobní
a musel som nosiť oblečenie
po starších súrodencoch.
- Veď tak to býva vo
viacerých rodinách.
- To áno... – ale z nás piatich
som bol jediný chlapec!
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